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Protokół z XIX Sesji Rady Gminy Kłodawa, 
która odbyła się w dniu 10 sierpnia 2016r. 

w sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. 
 
Proponowany porządek obrad na XIX Sesję Rady Gminy Kłodawa: 
1. Sprawy organizacyjne: 
a) otwarcie posiedzenia; 
b) stwierdzenie quorum; 
c) przyjęcie porządku obrad; 
d) przyjęcie protokołu z XVII i XVIII Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 
3. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2016 rok, 
b) wyrażenia zgody na nabycie udziału w nieruchomości stanowiącej własność skarbu 
Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłodawa; 
c) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa, 
d) uchylenia Uchwały Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 czerwca 2016r. Nr XVIII/145/2016 
w sprawie zobowiązania Wójta Gminy Kłodawa do podjęcia działań zmierzających do 
wykonania remontu ul. Sosnowej i Świerkowej w m. Kłodawa. 
4. Wolne wnioski. 
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Zamknięcie obrad XIX 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 10 radnych, w związku z 
czym Sesja jest prawomocna, aby móc podejmować uchwały.  
 
Ad. 1c. Przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera – poprosił o wykreślenie z porządku obrad punktu 
dotyczącego przyjęcia protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy Kłodawa.  
 
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Kłodawa Nr X/57/2011. 
 
W związku z brakiem dalszych uwag do porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Jan 
Kubera poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad 1d. Przyjęcie protokołu z  XVII  Sesji Rady Gminy  Kłodawa. 
W związku z brakiem uwag do protokołu  Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera poddał 
jego przyjęcie pod głosowanie. 
Protokół został przyjęty jedogłośnie. 
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Ad. 2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 
Wójt Gminy Anna Mołodciak – omówiła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 
 
 
Ad. 3a. 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 10 radnych. 
Głosy za:                                          10 
Głosy przeciw:                                 0 
Głosy wstrzymujące się:                0 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją  Nr XIX/146/2016 
 
Ad. 3b. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w 
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne 
Lasy Państwowe Nadleśnictwo 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 10 radnych. 
Głosy za:                                          10 
Głosy przeciw:                                 0 
Głosy wstrzymujące się:                0 
Uchwała  została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XIX/147/2016 
 
Ad. 3c. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność  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 10 radnych. 
Głosy za:                                          10 
Głosy przeciw:                                 0 
Głosy wstrzymujące się:                0 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją  Nr XIX/148/2016 
 
Ad. 3d. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Kłodawa Nr 
XVIII/145/16. 
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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 10 radnych. 
Głosy za:                                          10 
Głosy przeciw:                                 0 
Głosy wstrzymujące się:                0 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją  Nr XIX/149/2016 
 
Ad. 3e. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Kłodawa Nr 
X/57/2011. 
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – wyjaśniła, że podjęcie niniejszej uchwały jest 
niezbędne w celu zatrudnienia psychologa w szkołach. 
 
Radny Andrzej Korona – zwrócił uwagę, że projekt uchwały nie zawiera merytorycznego 
uzasadnienia. Zapytał, dlaczego określono akurat liczbę 28 godzin. 
 
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – odpowiedziała, że taka liczba godzin została 
ustalona w porozumieniu z Paniami Dyrektorkami Szkół. 
 
Radny Andrzej Korona – zapytał, jakimi kryteriami sugerowano się ustalając taką liczbę 
godzin. 
 
Dyrektor Zespołu Szkół w Kłodawie Dorota Żołądziejewska – odpowiedziała, że liczba 28 
jest wypośrodkowana. Liczba godzin została  ustalona w oparciu o analizę godzin w szkołach 
miejskich i wiejskich oraz ilością problemów z jakimi borykają się szkoły. 
 
Radny Czesław Konieczuk – zapytał, czy w razie potrzeby można zwiększyć ilość godzin. 
 
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – odpowiedziała, że tak. 
 
Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – poddał projekt 
uchwały pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych. (dotarła Radna Katarzyna Chmiel – Dera) 
Głosy za:                                          11 
Głosy przeciw:                                 0 
Głosy wstrzymujące się:                0 
Uchwała  została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XIX/150/2016 
 
Ad.4. Wolne wnioski. 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera – zapytał, dlaczego gminy muszą dokładać 
pieniądze do remontu dróg wojewódzkich.  
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Radny Sejmiku Wojewódzkiego Józef Kruczkowski – wyjaśnił, że budżet województwa jest 
również ograniczony. Remontu drogi w Kłodawie nie było w wieloletnim palnie, ale udało się 
go wykonać po naciskach Pani Wójt oraz licznych interpelacjach. 
 
Radna Katarzyna Chmiel – Dera – poprosiła o dalszą walkę budowy ścieżki rowerowej przy 
drodze krajowej nr 22. 
 
Radny Gerard Bieryło – zapytał  czy prawdą jest że lotnisko w  Babimoście ma być lotniskiem 
zapasowym dla niemieckich lotnisk. Jak ta informacja ma się do tego, że na lotnisko 
województwo planuje przeznaczyć 7 mln a na drogi 1 mln złotych. 
 
Radny Sejmiku Wojewódzkiego Józef Kruczkowski – odpowiedział, że na komisji budżetu z 
kilkoma radnymi nie poparł pomysłu rozdzielenia środków, czego wynikiem było 
przeznaczenie większej ilości środków na drogi. Dodał, że rozwój lotniska jest bez przyszłości. 
 
Radna Katarzyna  Chmiel - Dera – zapytała, kiedy będzie położony asfalt na ulicy 
Niepodległości. Poprosiła o załatanie dziur na ulicy Dębowej i Lipowej. Zwróciła uwagę na 
strącony znak na ulicy Lipowej. 
 
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak - firmy otrzymały zapytania o cenę. Połamany znak 
był zgłoszony do powiatu. Ubytki zostaną naprawione. 
 
Radny Czesław Konieczuk – powiedział, że środki wyłożone na lotnisko do nieporozumienie. 
Te środki powinny zostać przeznaczone na rozwój PKP. Odnośnie ścieżki rowerowej to w 
temat powinno się zaangażować Minister Rafalską. 
 
Radny Andrzej Korona – powiedział, że Minister Rafalska zajmuje się tematami socjalnymi a 
nie drogowymi. Dodał, że Minister Rafalska jest bardzo skuteczna w realizacji swoich 
obowiązków. Dodał, że z powodu marnotrawienia pieniędzy przez Województwo był 
przeciwny dofinansowaniu Gminy Kłodawa do remontu drogi. 
 
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – powiedziała, że na wizycie w Warszawie poruszyła 
problem budowy ścieżki rowerowej i wielu innych z Panią Minister.  
 
Sołtys Zofia Kłos – Gryska – powiedziała, że temat budowy tej ścieżki będzie kontynuowany. 
 
Sołtys Sołectwa Rybakowo Jolanta Kostrubiec  - poprosiła o wykoszenie ulicy Letniskowej. 
 
Radna Wanda Grabowska – zapytała jak długo trwa okres ochronny na wycinkę drzew. 
Powiedziała, że wykonywana jest kanalizacja na ulicy Sosnowej i Pszenicznej . Zapytała, czy 
nie można włączyć Sosnowej i Dębowej w dokumentację. 
 
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – zaprosiła wszystkich obecnych na dożynki gminne. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – poprosił radnych o obecność 
na imprezach organizowanych przez gminę i sołectwa. 
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Radny Andrzej Korona -  powiedział, że warto się zastanowić dlaczego i dla kogo te dożynki 
organizujemy tym bardziej, że gmina traci charakter rolniczy. 
 
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – przypomniała, że 420 tys zł podatku jaki zasila 
budżet gminy pochodzi od rolników i nie wyobraża sobie, aby w gminie wiejskiej dożynek nie 
było. Dodała, że na terenie Gminy działa ok 700 rolników. 
 
 Ad.5. Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Nie zgłoszono interpelacji. 
 
Ad. 6. Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera – podziękował wszystkim za przybycie 
następnie w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął obrady XIX Sesji Rady Gminy 
Kłodawa. 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: Kamila Kłosowska 
 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa 
Jan Czesław Kubera 
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