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Protokół z XVIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, 
która odbyła się w dniu 29 czerwca 201r. 

w sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. 
 
 
 
Proponowany porządek obrad na XVIII Sesję Rady Gminy Kłodawa: 
1. Sprawy organizacyjne:  
a) otwarcie posiedzenia; 
b) stwierdzenie quorum; 
c) przyjęcie porządku obrad; 
d) przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 
3. Sprawozdanie z działalności GOK-u, świetlic wiejskich i zespołów śpiewaczych. 
4. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) realizacji przedsięwzięcia dotyczącego promocji gospodarczej , współfinansowania ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 
Gorzowa Wlkp., 
b) ustalenia opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej, 
c) zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2016 rok, 
d) nadania nazw ulic w miejscowości Kłodawa, 
e) regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie gminy Kłodawa, 
f) wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej nieruchomości gruntowych położonych w 
Różankach, 
g)wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Kłodawa a osobą 
fizyczną, 
h) ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Kłodawa, 
i) uchylenia uchwały nr XLIV/340/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie 
zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Kłodawa, 
j) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Deszczno na wykonanie inwestycji pod nazwą” 
Remont ul. Bratniej wraz z przebudową pętli autobusowej w m. Łagodzin oraz przebudową 
odcinka ul. Sulęcińskiej w m. Gorzów Wielkopolski” 
5. Interpelacje i zapytania radnych  
6. Wolne wnioski. 
7. Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
 
Ad. 1a. Otwarcie posiedzenia. 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera – przywitał wszystkich zebranych na XVIII Sesji Rady 
Gminy Kłodawa.  
 
Ad. 1b. Stwierdzenie quorum. 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera – na podstawie dołączonej listy obecności 
stwierdził, że w obradach  Sesji Rady Gminy Kłodawa uczestniczy 14 radnych, w związku z 
czym Sesja jest prawomocna, aby móc podejmować uchwały.  
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Ad. 1c. Przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera- zapytał, czy Radni mają uwagi do porządku obrad.  
 
 
W związku z brakiem uwag do porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera 
poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 
Porządek obrad został przyjęty większością głosów. 
 
Ad 1d. Przyjęcie protokołu z  XVII  Sesji Rady Gminy  Kłodawa. 
Radny  Andrzej Korona wniósł o usunięcie zapisu na stronie 6  o brzmieniu 
„Skarbnik Gminy Agnieszka Chudziak odpowiedziała, że nie doszło do złamania przepisów, 
ponieważ obowiązująca jest uchwała z zeszłego roku” Radny powiedział, że taka wypowiedź 
Pani skarbnik miała miejsce na komisji a nie sesji.  
 
Radny Ireneusz Winnik – zgłosił że w punkcie dotyczącym podania głosowania nad 
projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/279/09 z dnia 02 września 2009r. w 
sprawie trybu przyznawania nagród dla nauczycieli i innych dodatków, podany jest błędny 
zapis głosowania. Za było 7 radnych, przeciw 3 a wstrzymało się 4. 
 
Po dalszej dyskusji radni zdecydowali o przeniesieniu punktu dotyczącego przyjęcia protokołu 
na kolejną sesję.  
 
Ad. 2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 
Wójt Gminy Anna Mołodciak – omówiła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 
 
Radny Roman Leśnicki – poprosił aby sprawozdanie było przygotowywane na piśmie. 
 
Radna Bożena Adamczak – podziękowała Pani dyrektor Pietruszkiewicz za bardzo pięknie 
przygotowaną galę jubileusz Zespołu Szkół w Różankach. 
 
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – powiedziała, że obydwie szkoły obchodziły jubileusz 
i podziękowała za przygotowanie obchodów. 
 
Radny Andrzej Korona –  pochwalił wykoszenie trawy na terenie miejscowości. Poprosił o to 
żeby zastanowić się jak zmusić powiat do wykonywania swoich obowiązków.   
 
Ad. 3. Sprawozdanie z działalności GOK-u, świetlic wiejskich i zespołów śpiewaczych. 
Radni nie zgłosili uwag sprawozdania tylko podziękowali Dyrektorowi Gminnego Ośrodka 
Kultury  za zaangażowanie w pracę. 
 
Ad. 4a. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji przedsięwzięcia dotyczącego promocji 
gospodarczej „współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – powiedział, że projekt uchwały 
uzyskał pozytywną opinię wspólnego posiedzenia komisji. 
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Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – poddał projekt 
uchwały pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 
Głosy za:                                          14 
Głosy przeciw:                                 0 
Głosy wstrzymujące się:                0 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XVIII/135/2016 
 
Ad. 4b. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektów 
użyteczności publicznej . 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – powiedział, że projekt uchwały 
uzyskał pozytywną opinię wspólnego posiedzenia komisji. 
 
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak  - na wniosek sołtysa  wniosła autopoprawkę 
polegającą na zwiększeniu kwoty za wynajem  do 150,00 zł netto czyli 184,50 zł. Tak 
 
Po dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – poddał 
projekt uchwały pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 
Głosy za:                                          14 
Głosy przeciw:                                 0 
Głosy wstrzymujące się:                0 
Uchwałą została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XVIII/136/2016 
 
Ad. 4c. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2016 
rok.  
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – powiedział, że projekt uchwały 
uzyskał pozytywną opinię wspólnego posiedzenia komisji. 
 
Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – poddał projekt 
uchwały pod głosowanie. 
 
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 
Głosy za:                                          14 
Głosy przeciw:                                 0 
Głosy wstrzymujące się:                0 
Uchwałą została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XVII/137/2016 
 
Ad. 4d. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kłodawa. 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – powiedział, że projekt uchwały 
uzyskał pozytywną opinię wspólnego posiedzenia komisji. 
 
Radny Andrzej Korona  - zgłosił wniosek aby zmienić treść § 1 w następujący sposób „ nadaje 
się nazwę ulicy Mszaniec działkom o numerach….”,  oraz treść § 2 na „Przebieg ulicy obrazuje 
załącznik do niniejszej uchwały” 
 
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – powiedziała, że nie wnosi autopoprawki. 
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Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – poddał pod głosowanie 
przyjęcie poprawki dotyczącej zmiany § 1. 
Poprawka została przyjęta większością głosów 
 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – poddał pod głosowanie 
przyjęcie poprawki dotyczącej zmiany § 2. 
Poprawka została odrzucona większością głosów. 
 
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – powiedziała, że nie wnosi autopoprawki. 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały ze zmianą w § 1. 
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 
Głosy za:                                          14 
Głosy przeciw:                                 0 
Głosy wstrzymujące się:                0 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją  Nr XVIII/138/2016 
 
Ad. 4e. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie 
Gminy Kłodawa. 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – powiedział, że projekt uchwały 
uzyskał pozytywną opinię wspólnego posiedzenia komisji. 
 
Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – poddał projekt 
uchwały pod głosowanie. 
 
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 
Głosy za:                                          14 
Głosy przeciw:                                 0 
Głosy wstrzymujące się:                0 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XVIII/139/2016 
 
Ad. 4f. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej 
nieruchomości gruntowych położonych w Różankach. 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – powiedział, że projekt uchwały 
uzyskał pozytywną opinię wspólnego posiedzenia komisji. 
 
Radna Bożena Adamczak – odczytała protest mieszkańców Różanek przeciwko 
zagospodarowaniu budynku na ulicy Zielonej na lokal socjalny. Dodała, że projekt uchwały 
który Rada za chwilę przegłosuje dotyczy nie przeznaczenia działek na konkretny cel, tylko jej 
przejęcia. 
 
Po dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – poddał 
projekt uchwały pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 
Głosy za:                                          14 
Głosy przeciw:                                 0 
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Głosy wstrzymujące się:                0 
Uchwała  została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XVIII/140/2016 

 
Ad. 4g. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości 
pomiędzy Gminą Kłodawa a osobą fizyczną 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – powiedział, że projekt uchwały 
uzyskał pozytywną opinię wspólnego posiedzenia komisji. 
 
Radny Andrzej Korona – powiedział, że nie widzi celowości zamiany nieruchomości . 
 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – powiedział, że sołectwo 
Kłodawa potrzebuje terenu na którym można zorganizować większe imprezy tj. „Lasy i 
Obertasy” i na cele rekreacyjne ten teren będzie wykorzystywany. 
 
Po dalszej  dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – poddał 
projekt uchwały pod głosowanie. 
 
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 
Głosy za:                                          12 
Głosy przeciw:                                 1 
Głosy wstrzymujące się:                1 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją  Nr XVIII/141/2016 
 
Ad. 4h. Podjęcie uchwały w sprawie w ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu  Gminy Kłodawa 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – powiedział, że projekt uchwały 
uzyskał pozytywną opinię wspólnego posiedzenia komisji. 
 
Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – poddał projekt 
uchwały pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 
Głosy za:                                          14 
Głosy przeciw:                                 0 
Głosy wstrzymujące się:                0 
Uchwała  została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją  Nr XVIII/142/2016 
 
Ad. 4i. Podjęcie uchwały w sprawie  uchylenia uchwały Nr XIV/340/14 Rady Gminy 
Kłodawa z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 
obowiązujących na terenie Gminy Kłodawa  
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – powiedział, że projekt uchwały 
uzyskał pozytywną opinię wspólnego posiedzenia komisji. 
 
Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – poddał projekt 
uchwały pod głosowanie. 
 
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 
Głosy za:                                          14 
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Głosy przeciw:                                 0 
Głosy wstrzymujące się:                0 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją  Nr XVIII/143/2016 
 
Ad. 4j. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Deszczno na 
wykonanie inwestycji pod nazwą „Remont ul. Bratniej wraz z przebudową pętli 
autobusowej w m. Łagodzin oraz przebudową odcinka ul. Sulęcińskiej w m. Gorzów 
Wielkopolski 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – powiedział, że projekt uchwały 
uzyskał pozytywną opinię wspólnego posiedzenia komisji. 
 
Radny Andrzej Korona – powiedział, że celem uchwały nie jest wzajemna pomoc ale 
zwiększenie szans na uzyskanie dofinansowania ze środków których przyznanie jest 
uwarunkowane współdziałaniem jednostek samorządu terytorialnego. Radny uważa, że 
podjęcie tej uchwały jest działaniem nieetycznym. 
 
Mecenas Grzesiowski – odpowiedział , że takie uchwały nie stanowią naruszenia prawa i są 
powszechnie podejmowane przez gminy. 
 
Po dalszej  dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – poddał 
projekt uchwały pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 
Głosy za:                                          12 
Głosy przeciw:                                 1 
Głosy wstrzymujące się:                1 
Uchwała  została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XVIII/144/2016 
Radny Andrzej Korona – uważa że fakt podjęcia uchwały Nr XVIII/144/2016 oznacza 
naruszenie zasad etyki funkcjonariuszy publicznych. 
 
Ad. 4k. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Wójta Gminy Kłodawa do podjęcia 
działań zmierzających do wykonania remontu ul. Sosnowej i Świerkowej w m. Kłodawa”  
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – powiedział, że projekt uchwały 
uzyskał pozytywną opinię wspólnego posiedzenia komisji. 
 
Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – poddał projekt 
uchwały pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 
Głosy za:                                          14 
Głosy przeciw:                                 0 
Głosy wstrzymujące się:                0 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją  Nr XVIII/145/2016 
 
Ad. 5 Interpelacje i zapytania radnych. 
Sołtys Sołectwa Rybakowo Jolanta Kostrubiec – czy gminie wiadomo coś na temat internetu 
w Rybakowie i Santocznie. 
 
Z-ca Wójta Andrzej Kwiatkowski – odpowiedział, że odbędzie się spotkanie z 
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przedstawicielami firmy „Orange” w tej kwestii. 
 
Radny Wiesław Witczyk  - podziękował na wykonanie ulicy Złotej i przewiezienie ziemi. 
 
Radna Bożena Adamczak – przedstawiła prośby mieszkańców zgłoszone na posiedzeniu Rady 
Sołeckiej  dotyczące: ograniczenie prędkości na ulicy Niepodłegłości, wytyczenia miejsc do 
przechodzenia pieszych  na ulicy Niepodległości i Lipowej, podcięcia gałęzi na ulicy Lipowej. 
 
Ad. 6 Wolne wnioski. 
Radna Bożena Adamczak odczytała pisma: 
1. Pana Cezarego Kuźmińskiego w sprawie  zmiany studium. 
2. Żwirowni „Stężyca” – w sprawie zmiany studium. 
Rada Gminy Kłodawa jednogłośnie skierowała obydwa pisma do Rad Sołeckich danych 
miejscowości z prośbą o wydanie opinii i następnie na posiedzenie Komisji Gospodarki 
Komunalnej.  
 
Radny Henryk Brzana – Pan Kuźmiński tam żwir wydobywa, czy zostało skierowane jakieś 
pismo do powiatu. 
 
Kierownik Monika Antczak – odpowiedziała, że zostało wystosowane pismo do Geologa 
Powiatowego. 
 
Radny Andrzej Korona – zapytał,  czy żwir jest wydobywany legalnie i kto go wydobywa. 
Zapytał jak wygląda sprawa odtworzenia dróg przez Pana Kuźmińskiego. 
 
Ad. 7. Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera – podziękował wszystkim za przybycie 
następnie w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął obrady XVIII Sesji Rady Gminy 
Kłodawa. 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała:Kamila Kłosowska 
 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa 
Jan Czesław Kubera 
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