Protokół z XX Sesji Rady gminy Kłodawa,
która odbyła się w dniu 14 września 2016r.
w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie.
Proponowany porządek obrad na XX Sesję Rady Gminy Kłodawa:
1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie posiedzenia;
b) stwierdzenie quorum;
c) przyjęcie porządku obrad;
d) przyjęcie protokołu z XVIII i XIX Sesji Rady Gminy Kłodawa.
2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
3. Omówienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze
2016r.
4. Informacja Wójta Gminy Kłodawa z wykonania prac na drogach gminnych za I półrocze
oraz planach na drugie półrocze 2016 roku.
5. Informacja Wójta Gminy Kłodawa o realizacji planów zagospodarowania przestrzennego.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) regulaminu porządku i utrzymania czystości na terenie Gminy Kłodawa;
b) przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Kłodawa – aktualizacja na lata 2016 –
2025.
c) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłodawa;
d) wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Kłodawa a osobą
prawną;
e) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznych;
f) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
na terenie Gminy Kłodawa w 2016 roku
g) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Deszczno na wykonanie inwestycji drogowych.
h) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lubiszyn na wykonanie inwestycji drogowej.
i) zaliczenia do kategorii drogi gminnej odcinka drogi powiatowej nr 1405F położonego na
działce ewidencyjnej nr 72/3 obręb Zdroisko, Gmina Kłodawa.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad XX 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.
Ad. 1c. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera- poprosił o wprowadzenie punktu 1d. wybór
sekretarza obrad.
Porządek obrad z poprawką został przyjęty jednogośnie.
1

Ad 1d. Przyjęcie protokołu z XVIII i XIX Sesji Rady Gminy Kłodawa.
W związku z brakiem uwag do protokołu z XVIII Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa poddał
go pod głosowanie pod głosowanie.
Protokół zostały przyjęty jednogłośnie.
Protokół z XIX Sesji Rady Gminy Kłodawa został przyjęty jednogłośnie z poprawką zgłoszoną
przez Radnego Palucha w wypowiedzi Radnego Bieryło dotyczącej przeznaczenia środków
przez marszałka na remont dróg.
Ad. 2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
Wójt Gminy Anna Mołodciak – omówiła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
W związku z przybyciem na sesję Wicestarosty Powiatu Gorzowskiego Marcina Cyganiaka
Przewodniczący oddał mu głos.
Wicestarosta Powiatu Gorzowskiego Marcin Cyganiak – omówił zadania, które powiat
planuje zrealizować przy współudziale Gminy Kłodawa. (nakładka asfaltowa pomiędzy
Wojcieszycami a Różankami – koszt. Ok 100 tys zł; budowa sygnalizacji świetlnej na ul.
Lipowej w Chwalęcicach; przebudowa ul. Rzecznej w Chwalęcicach wraz z pętlą autobusową;
remont kładki drewnianej w Santocku koszt ok. 60 tys zł; złożony został wniosek na remont
drogi Kłodawa – Lipy do miejscowości Łośno). Poprosił o zadawanie pytań, deklarując, że na
pytanie na które nie będzie w stanie odpowiedzieć zostanie udzielona odpowiedź na piśmie).
Radna Bożena Adamczak – zapytała o termin realizacji remontu drogi Wojcieszyce –
Różanki. Zaapelowała o remont dróg przy ulicach Kasztanowej, Lipowej i Niepodległości i
budowę chodnika przy tych ulicach.
Wicestarosta Powiatu Gorzowskiego Marcin Cyganiak - odpowiedział, że do końca roku
chcemy go zakończyć. Zastanawiamy się nad tym jaki odcinek zostanie wyremontowany.
Dodał, że naprawa dróg wymienionych przez radną zależy od środków jakimi będzie
dysponował powiat.
Radna Katarzyna Chmiel – Dera – przedstawiła interpelacje dotyczące remontów dróg
powiatowych. Powiedziała, że są to interpelacje które są nierozwiązane i ponawiane od
wielu lat. Do zadań wymienionych przez radną Adamczak, dodała potrzebę remontu drogi do
Janczewa. Dodała, że gmina Kłodawa jest pomijana w procesie inwestycyjnym (przetarg,
dokumentacja). Wymaga się od nas tylko partycypacji w kosztach. Poprosiła aby to się
zmieniło.
Wicestarosta Powiatu Gorzowskiego Marcin Cyganiak
słyszy o tym problemie i zwróci na to uwagę.

- odpowiedział, że pierwszy raz

Radna Bożena Adamczak – powiedziała, że wielokrotnie wysyłane są interpelacje do
powiatu, które pozostają bez odpowiedzi.
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Radny Czesław Konieczuk – zapytał, czy coś wiadomo o kładce na Marwicy. Powiedział, że
najlepiej byłoby to obetonować i zlikwidować drewnianą kładkę, aby na inwestycja służyła
jak najdłużej.
Wicestarosta Powiatu Gorzowskiego Marcin Cyganiak - odpowiedział, że cały mostek jest
do naprawy. Czekamy na wycenę. Wstępna kalkulacja to ok. 60 tys zł.
Radny Andrzej Korona – powiedział , że jeżeli Gmina Kłodawa pokrywa połowę kosztów
inwestycji to kwestią taktu i zachowania zasad współpracy jest zaproszenie partnera do
omówienia założeń inwestycji. Zapytał, co z planami wyremontowania drogi Wojcieszyce Różanki na całym odcinku. Przypomniał, że byłą o tym mowa na początku kadencji. Zapytał,
na jakim etapie jest sprawa pozyskania środków na remont drogi Kłodawa – Wojcieszyce,
ponieważ o tym mówił Starosta Kruczkowski. Zapytał, czy Powiat planuje wyremontować
drogę od Wojcieszyc w stronę Toyoty. Powiedział, że sołectwo wystąpiło z wnioskami na
piśmie do powiatu i nie uzyskało odpowiedzi. Chodzi o drogi przy ulicach Polnej i Strzeleckiej.
Droga przy ulicy Polnej wymaga nakładki asfaltowej. Mowa była o tym, że jeżeli powiat nie
ma pieniędzy na te drogi to mógłby je przekazać gminie. Wskazał na konieczność
zagospodarowania terenu przy ulicy Zielonej. Jeżeli Powiat nie ma pomysłu, to proszę go
przekazać gminie.
Wicestarosta Powiatu Gorzowskiego Marcin Cyganiak - odpowiedział że drogi przy ul.
Polnej i Strzeleckiej należą do Skarbu Państwa a znajdują się jedynie w zarządzie powiatu.
Remont drogi Wojcieszyce – Różanki – ze względu na brak programów z których można by
było skorzystać, remont drogi robi się etapami. Droga w kierunku Toyoty będzie
wykonywana jeżeli pojawią się środki zewnętrzne. Powiat sam nie dysponuje takimi
środkami. Plac przy ul. Zielonej – zależy nam na to aby sołectwo opiekowało się tym placem.
Radny Andrzej Korona – zwrócił uwagę, że nie uzyskał odpowiedzi na wszystkie swoje
pytania. Poprosił aby to zrobić na piśmie.
Radny Czesław Konieczuk - poprosił o podcięcie gałęzi przy drogach Santocko – Małyszyn,
Santocko – Kłodawa; wyczyszczenie rowów w pasach dróg zwłaszcza na odcinku Santocko –
Małyszyn; remont drogę w Santocku od skrzyżowania w kierunku Marwic; przekazanie
gminie placu koło kościoła łącznie z pokryciem kosztów przekazania (opłaty geodezyjne itp).
Wicestarosta Powiatu Gorzowskiego Marcin Cyganiak
sprawie. Wycinka drzew nastąpi w okresie jesiennym.

- odpowiedział, że przyjrzy się

Radny Wiesław Paluch – poprosił o interwencję w Santocznie w okolicy rzeczki. Tam pękł
kawałek chodnika który jest ścieżką rowerową. Chodzi o odcinek 20 metrowy.
Wicestarosta Powiatu Gorzowskiego Marcin Cyganiak
odbyła się wizja lokalna, za chwilę wchodzi kosztorysant.

- powiat zna temat. Niedawno

Radny Henryk Brzana – ścieżka w stronę kościoła w Wojcieszycach jest zarośnięta; przy
przepuście wodnym powinna być postawiona barierka , poprosił o zrobienie porządku z
jarzębiną, która jest posadzona przy samej ścieżce rowerowej.
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Wicestarosta Powiatu Gorzowskiego Marcin Cyganiak
tematowi.

- odpowiedział, że przyjrzy się

Radny Andrzej Korona – powiedział, że w tym roku tereny w miejscowości Wojcieszyce
został wykoszone na czas.
Radna Katarzyna Chmiel – Dera – zapytała, które odcinki drogi przy ulicy Niepodległości
będą remontowane i czy będą wykonywane chodniki przy sali wiejskiej; jaka będzie
szerokość tej drogi i jaki jest termin wykonania i czy udało się pozyskać środki zewnętrzne na
ten cel.
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak - na te zadania nie otrzymaliśmy dofinansowania z
uwagi na zbyt duży próg dochodowy gminy. Kosztorys na zadania wykonywane w Różankach
wynosi 200 tys. Realizowane będą odcinki na przeciwko sali wiejskiej do wejścia do kościoła;
odcinek gdzie nie ma zabudowań będzie szeroki na 3,5 metra, na pozostałych odcinkach 3
metrowy. Realizować będziemy nakładkę o szerokości 3,5 w kierunku remizy i dojścia do
szkoły. 21 września wykonawca wchodzi w zadania. Ulica Zielona będzie w przyszłym roku.
Ad. 3. Omówienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze
2016r.
Skarbnik Gminy Kłodawa Agnieszka Chudziak – omówiła sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Kłodawa.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Wanda Grabowska –
przedstawiła pozytywną opinię komisji nt. sprawozdania.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił
pozytywną opinię komisji nt. sprawozdania
Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska – przedstawiła pozytywną opinię komisji
nt. sprawozdania.
Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera poddał przyjęcie sprawozdania
pod głosowanie.
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.
Ad. 4. Informacja Wójta Gminy Kłodawa z wykonania prac na drogach gminnych za
I półrocze oraz planach na drugie półrocze 2016 roku.
Kierownik Monika Antczak – omówiła przygotowaną informację.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera zamknął
dyskusję w tym punkcie i przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. 5. Informacja Wójta Gminy Kłodawa o realizacji planów zagospodarowania
przestrzennego.
Kierownik Jerzy Jesis – omówił przygotowaną informację.
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W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera zamknął
dyskusję w tym punkcie i przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 6a. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu porządku i utrzymania czystości.
Z-ca Wójta Gminy Andrzej Kwiatkowski – omówił projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Wanda Grabowska –
przedstawiła pozytywną opinię komisji nt. projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił
pozytywną opinię komisji nt. projektu uchwały.
Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera poddał przyjęcie projektu
uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Głosy za:
13
Głosy przeciw:
0
Głosy wstrzymujące się:
0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XX/151/2016
Ad. 6b. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Kłodawa
– aktualizacja na lata 2016 – 2025.
Kierownik Jerzy Jesis – omówił projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Wanda Grabowska –
przedstawiła pozytywną opinię komisji nt. projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił
pozytywną opinię komisji nt. projektu uchwały.
Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera poddał przyjęcie projektu
uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Głosy za:
13
Głosy przeciw:
0
Głosy wstrzymujące się:
0
Uchwała została została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XX/152/2016
Ad. 6c. Podjęcie uchwały w wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność
Gminy Kłodawa.
Kierownik Jerzy Jesis – omówił projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Wanda Grabowska –
przedstawiła pozytywną opinię komisji nt. projektu uchwały.
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Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił
pozytywną opinię komisji nt. projektu uchwały.
Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera poddał przyjęcie projektu
uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 10 radnych.
Głosy za:
10
Głosy przeciw:
0
Głosy wstrzymujące się:
0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana podpozycją Nr XX/153/2016
Ad. 6d. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości
pomiędzy Gminą Kłodawa a osobą prawną.
Kierownik Jerzy Jesis – omówił projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Wanda Grabowska –
przedstawiła pozytywną opinię komisji nt. projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił
pozytywną opinię komisji nt. projektu uchwały.
Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera poddał przyjęcie projektu
uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Głosy za:
12
Głosy przeciw:
1
Głosy wstrzymujące się:
0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XX/154/2016
Radny Andrzej Korona – zgłosił zdanie odrębne, bowiem uważa, że podjęcie tej uchwały nie leży w
interesie Gminy Kłodawa.
Ad. 6e. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od
osób fizycznych.
Kierownik Jerzy Jesis – omówił projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Wanda Grabowska –
przedstawiła pozytywną opinię komisji nt. projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił
pozytywną opinię komisji nt. projektu uchwały.
Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera poddał przyjęcie projektu
uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Głosy za:
13
Głosy przeciw:
0
Głosy wstrzymujące się:
0
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Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XX/155/2016
Ad. 6f. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Kłodawa w 2016 roku.
Z-ca Wójta Gminy Andrzej Kwiatkowski – omówił projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Wanda Grabowska –
przedstawiła pozytywną opinię komisji nt. projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił
pozytywną opinię komisji nt. projektu uchwały.
Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera poddał przyjęcie projektu
uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Głosy za:
13
Głosy przeciw:
0
Głosy wstrzymujące się:
0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XX/156/2016
Ad. 6g. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Deszczno na
wykonanie inwestycji drogowej.
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – omówiła projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Wanda Grabowska –
przedstawiła pozytywną opinię komisji nt. projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił
pozytywną opinię komisji nt. projektu uchwały.
Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera poddał przyjęcie projektu
uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Głosy za:
12
Głosy przeciw:
1
Głosy wstrzymujące się:
0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XX/157/2016
Ad. 6h. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lubiszyn na
wykonanie inwestycji drogowej.
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – omówiła projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Wanda Grabowska –
przedstawiła pozytywną opinię komisji nt. projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił
pozytywną opinię komisji nt. projektu uchwały.
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Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera poddał przyjęcie projektu
uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Głosy za:
12
Głosy przeciw:
1
Głosy wstrzymujące się:
0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XX/158/2016
Ad. 6i. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej odcinka drogi
powiatowej nr 1405F położonego na działce ewidencyjnej nr 72/3 obręb Zdroisko, Gmina Kłodawa.
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – omówiła projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Wanda Grabowska –
przedstawiła pozytywną opinię komisji nt. projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił
pozytywną opinię komisji nt. projektu uchwały.
Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera poddał przyjęcie projektu
uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Głosy za:
12
Głosy przeciw:
1
Głosy wstrzymujące się:
0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XX/159/2016
Ad. 7. Interpelacje i zapytania radnych.

Radna Katarzyna Chmiel – Dera – odczytała interpelacje, które przekazała na ręce
Przewodniczącego Jana Kubery.
Radny Andrzej Korona – ponowił pytanie dotyczące dostępu do brzegów strugi Srebrnej w
okolicach „Kaczego Dołka”; zapytał co z uzupełnieniem oznakowania ulic w Wojcieszycach.
Wójt Gminy Anna Mołodciak – czekamy na ogłoszenie naboru na wnioski z „ZIT-u”. Z tego
programu zamierzamy sfinansować to zadanie.
Radna Bożena Adamczak – powiedziała, że w obradach uczestniczył mieszkaniec Różanek,
który chciał zwrócić uwagę na problem nieczytelnych znaków w Różankach. Radna poprosiła
o zorganizowanie spotkania w sprawie rowów melioracyjnych.
Sołtys Sołectwa Santoczno Maria Matwiejuk – zwróciła uwagę na to iż kilku mieszkańców
nie szanuje prac jakie zostały wykonane przy placu przycmentarnym. Poprosiła o pomoc przy
załatwieniu tematu. Poprosiła o uporządkowanie gałęzi koło lapidarium i postawienie znaku
„ślepa ulica” przy ulicy Słonecznej.
Sołtys Sołectwa Rybakowo Jolanta Kostrubiec – poprosiła o pomoc przy wymuszeniu na
mieszkańcu Rybakowa udostępnienia linii brzegowej. Zwróciła uwagę, że na ulicy Sosnowej
parkuje Pan samochodem ciężarowym który przekracza dopuszczalny tonaż.
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Komendant Marian Matczak – powiedział, że wspólnie w funkcjonariuszem podejmie
czynności w tej sprawie.
Radny Benedykt Piotrowski – przekazał, że mieszkańcy ul. Myśliwskiej proszą o usunięcie
ostrych kamieni; poprosił o wymuszenie aby autobus zatrzymywał się na ulicy Walczaka przy
szpitalu.
Sołtys Sołectwa Rybakowo Jolanta Kostrubiec – kto jest odpowiedzialny za utrzymanie
porządku w świetlicy i poukładanie drewna w szopie.
Radny Andrzej Korona – odpowiedział że za te zadania odpowiedzialny jest sołtys.
Ad. 8. Wolne wnioski.
Nie zgłoszono wolnych wniosków.
Ad. 9. Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Gminy Kłodawa.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa zamknął
obrady XX Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Protokołowała:
Kamila Kłosowska
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa
Jan Czesław Kubera
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