
Protokół z XXI Sesji Rady Gminy Kłodawa, 

która odbyła się w dniu 19 października 2016 

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 XX Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
2. Złożenie gratulacji dla Zespołu „Kaskada” z okazji X- lecia działalności. 
3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 
4. Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kłodawa za rok 
2015/2016. 
5. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok; 
b) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa 
w rejonie miejscowości Wojcieszyce; 
c) zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów 
i wysokości ich wynagrodzenia; 
d) zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2016 rok; 
e) ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Kłodawa; 
f) wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w 2017 roku dla Powiatu Gorzowskiego na 
realizację zadania „Wykonanie nakładki asfaltowej w ciągu drogi powiatowej nr 1404 F 
między miejscowościami Wojcieszyce i Różanki”; 
g) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie pod nazwą 
„Wykonanie nakładki asfaltowej w ciągu drogi powiatowej nr 1404 F między 
miejscowościami Wojcieszyce i Różanki”. 
6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje złożone na XX Sesji Rady Gminy 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 XXI 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 11 radnych, w związku z 

czym Sesja jest prawomocna, aby móc podejmować uchwały.  

 

Ad. 1c. Przyjęcie porządku obrad. 



W związku z brakiem uwag do porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera 

poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad z zaproponowanymi poprawkami. 

Porządek obrad został przyjęty większością głosów. 

 

Ad. 1d. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 2. Złożenie gratulacji dla Zespołu „Kaskada” z okazji X- lecia działalności. 
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Janem 
Czesławem Kuberą na ręce Pana Sipy – reprezentanta zespołu „Kaskada” złożyli gratulacje z 
okazji jubileuszu zespołu. 
 
Ad. 3. Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kłodawa za 
rok 2015/2016. 
Sekretarz Gminy Kłodawa Karolina Niciejewska – omówiła przygotowaną informację. 
 

Ad. 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak  - omówiła sprawozdanie z działalności 

międzysesyjnej. 

Radna Bożena Adamczak – podziękowała za wykoszenie rowów w Różankach oraz za pięknie 

zorganizowany dzień seniora. 

Radny Andrzej Korona – zaapelował o rozpoczęcie prac nad skanalizowaniem Osiedla 

Południowego w Wojcieszycach. 

Radna Katarzyna Chmiel – Dera – poprosiła o wykonanie chodnika od asfaltu do sali 

wiejskiej i wykonanie zjazdu do kościoła. 

Ad. 5a. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. 
Przewodnicząca Komisji Joanna Grymuza – omówiła projekt uchwały. 
 
Radna Wanda Grabowska Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  - 
przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Radny Czesław Konieczuk Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej  - przedstawił 
pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Radna Justyna Kowalska Przewodnicząca Komisji Oświaty – przedstawiła pozytywną opinię 
komisji na temat projektu uchwały. 
 
Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych. 



Głosy za:                                          11 

Głosy przeciw:                                 0 

Głosy wstrzymujące się:                0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją  Nr XXIII/160/16 

 
Ad. 5b. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kłodawa w rejonie miejscowości Wojcieszyce. 
Kierownik Jerzy Jesis – omówił projekt uchwały. 
 
Radna Wanda Grabowska Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  - 
przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Radny Czesław Konieczuk Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej  - przedstawił 
pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Radna Justyna Kowalska Przewodnicząca Komisji Oświaty – przedstawiła pozytywną opinię 
komisji na temat projektu uchwały. 
 

Radny Andrzej Korona – powiedział, że większość uwag złożonych przez sołectwo została 

uwzględniona. Dodał, że „hamulcowym „ przy pracach planistycznych jest w dużym stopniu 

dezaktualizowanie się studium. 

Przed przystąpieniem  do przegłosowania projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

Kłodawa Jan Czesław Kubera poddał pod głosowanie podtrzymanie stanowiska Wójta 

Gminy Kłodawa w sprawie nieuwzględnienia uwag złożonych w dniu 17 sierpnia 2016r. przez 

sołectwo Wojcieszyce reprezentowane przez Sołtys Reginę Koronę. 

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych. 

Uwaga nr 1. 

Głosy za – 10 

Głosy przeciw – 0 

Głosy wstrzymujące się – 1. 

Uwaga nr 2. 

Głosy za – 11 

Głosy przeciw – 0 

Głosy wstrzymujące się – 0. 

Uwaga nr 3. 

Głosy za – 11 

Głosy przeciw – 0 

Głosy wstrzymujące się – 0. 

Uwaga nr 4. 

Głosy za – 11 

Głosy przeciw – 0 



Głosy wstrzymujące się – 0. 

Uwaga nr 5. 

Głosy za – 11 

Głosy przeciw – 0 

Głosy wstrzymujące się – 0. 

Uwaga nr 6. 

Głosy za – 11 

Głosy przeciw – 0 

Głosy wstrzymujące się – 0. 

Uwaga nr 7. 

Głosy za – 10 

Głosy przeciw – 0 

Głosy wstrzymujące się – 1. 

Uwaga nr 8. 

Głosy za – 11 

Głosy przeciw – 0 

Głosy wstrzymujące się – 0. 

Uwaga nr 9. 

Głosy za – 11 

Głosy przeciw – 0 

Głosy wstrzymujące się – 0. 

Uwaga nr 10. 

Głosy za – 11 

Głosy przeciw – 0 

Głosy wstrzymujące się – 0. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych. 

Głosy za:                                          11 

Głosy przeciw:                                 0 

Głosy wstrzymujące się:                0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją  Nr XXIII/161/16 

 
Ad. 5c. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych 
w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia. 
Skarbnik Gminy Kłodawa Agnieszka Chudziak – omówiła projekt uchwały. 
 
Radna Wanda Grabowska Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  - 
przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Radny Czesław Konieczuk Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej  - przedstawił 
pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 



Radna Justyna Kowalska Przewodnicząca Komisji Oświaty – przedstawiła pozytywną opinię 
komisji na temat projektu uchwały. 
 
Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 

Głosy za:                                          12 

Głosy przeciw:                                 0 

Głosy wstrzymujące się:                0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją  Nr XXIII/162/16 

 
Ad. 5d. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2016 
rok. 
Skarbnik Gminy Kłodawa Agnieszka Chudziak – omówiła projekt uchwały. 
 
Radna Wanda Grabowska Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  - 
przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Radny Czesław Konieczuk Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej  - przedstawił 
pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Radna Justyna Kowalska Przewodnicząca Komisji Oświaty – przedstawiła pozytywną opinię 
komisji na temat projektu uchwały. 
 
Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 

Głosy za:                                          12 

Głosy przeciw:                                 0 

Głosy wstrzymujące się:                0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją  Nr XXIII/163/16 

 
Ad. 5e. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłodawa. 
Z-ca Wójta Andrzej Kwiatkowski – omówiła projekt uchwały. 
 
Radna Wanda Grabowska Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  - 
przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Radny Czesław Konieczuk Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej  - przedstawił 
pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Radna Justyna Kowalska Przewodnicząca Komisji Oświaty – przedstawiła pozytywną opinię 
komisji na temat projektu uchwały. 
 
Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 

Głosy za:                                          12 



Głosy przeciw:                                 0 

Głosy wstrzymujące się:                0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją  Nr XXIII/164/16 

 
Ad. 5f. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w 2017 
roku dla Powiatu Gorzowskiego na realizację zadania „Wykonanie nakładki asfaltowej 
w ciągu drogi powiatowej nr 1404 F między miejscowościami Wojcieszyce i Różanki”. 
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak  – omówiła projekt uchwały. 
 
Radna Wanda Grabowska Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  - 
przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Radny Czesław Konieczuk Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej  - przedstawił 
pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
 
Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 

Głosy za:                                          12 

Głosy przeciw:                                 0 

Głosy wstrzymujące się:                0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją  Nr XXIII/165/16 

 
Ad. 5g. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Gorzowskiego na zadanie pod nazwą „Wykonanie nakładki asfaltowej w ciągu drogi 
powiatowej nr 1404 F między miejscowościami Wojcieszyce i Różanki”. 
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – omówiła projekt uchwały. 
 
Radna Wanda Grabowska Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  - 
przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Radny Czesław Konieczuk Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej  - przedstawił 
pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 

Głosy za:                                          12 

Głosy przeciw:                                 0 

Głosy wstrzymujące się:                0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją  Nr XXIII/166/16 

 

Ad. 6.  Udzielenie odpowiedzi na interpelacje złożone na XX Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
Radna Bożena Adamczak – odczytała odpowiedzi udzielone na XX sesji Rady Gminy Kłodawa. 



Radny Andrzej Korona – przypomniał, że na jednej z ostatnich sesji złożył interpelacje do 

Wicestarosty Powiatu Gorzowskiego. Wicestarosta obiecał odpowiedź na piśmie. Do tej pory 

brak jest odpowiedzi. 

Radna Bożena Adamczak – w związku z faktem nieotrzymania odpowiedzi od powiatu 

powtórzyła interpelacje dotyczące ulic Kasztanowej i Lipowej w Różankach. Poprosiła 

Radnego powiatowego Legana o przekazanie interpelacji do Pani Starosty. 

Radna Katarzyna Chmiel – Dera – poprosiła radnego powiatowego Andrzeja Legana o 

wymuszenie udzielenia odpowiedzi na powiecie. Po raz kolejny zaapleowała o włączanie 

gminy w proces inwestycyjny. 

Radny Czesław Konieczuk – było spotkanie mieszkańców w przedstawicieli powiatu. 

Zaproponowałem zmianę technologii wykonania kładki. Nie spodziewaliśmy że koszt  

remontu tej kładki w technologii drewnianej to koszt 70 tys. Taniej byłoby położyć rurę arota 

i ją obetonować.   

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – poprosiła o wypowiedzenie się w sprawie 

dofinansowania do remontu mostku w Santocku. Koszt całkowity to 70 tys. Powiedziała, że 

przed chwilą otrzymała telefon od Starosty z prośbą o wypowiedzenie się w tej sprawie. 

Kierownik Monika Antczak – omówiła na czym będzie polegała inwestycja.  Mostek znajduje 

się w centrum miejscowości. My proponowaliśmy   przerzucenie przepustu obok rurą arota i 

na nasypie ziemnym ścieżkę. Dzięki temu temat zostanie zamknięty na długie lata. 

Dostaliśmy odpowiedz ze to wymaga zmiany dokumentacji i na tym stanęło. 

Radny Czesław Konieczuk – powiedział ze do tej pory było to robione z drewna i co kilka lat 

poszycie trzeba wymieniać. Dlatego nie ma sensu  wykonywanie tego w tej technologii. 

Radny Wiesław Paluch – powiedział, że lepiej jest dołożyć więcej do tego zadania , wykonać 

nową dokumentację i mieć spokój, niż za kilka lat wracać do tematu. 

Radni poprzez aklamację poparli stanowisko Radnego Palucha. 

Radna Wanda Grabowska – zapytała czy my mamy wpływ na to jak to będzie robione, czy 

powiat oczekuje tylko zgody na finansowanie. 

Kierownik Antczak – odpowiedziała, ze jeżeli powiat pyta się już tylko o zgodę to 

prawdopodobnie klamka już zapadła i przyjęła swoją technologię. 

Radna Katarzyna Chmiel – Dera – odpowiedziała, że po raz kolejny powiat pokazuje że 

gmina nie jest partnerem do dyskusji. Nie może tak być. Ja proponuję aby nie wyrazić zgody 

na współfinansowanie tylko przekazać że zgodzimy się na wspólną realizację zadania po 

zmianie projektu. 



Po dyskusji ustalono, że Rada chce współuczestniczyć w kosztach realizacji tego zadania po 

zmianie sposobu jego wykonania.  

Ad. 7. Interpelacje i zapytania radnych. 

Radny Wiesław Witczyk – zapytał kiedy zostanie postawiony ogranicznik na Tęczowej i kiedy 

plac zabaw zostanie ogrodzony, zabezpieczony. 

Kierownik Antczak – wyjaśniła, że czekamy na dofinansowanie do progu. Plac zabaw 

zostanie załatwiony w tym tygodniu 

Radna Adamczak – złożyła i odczytała petycję w sprawie braku reakcji na składane 

interpelacje. Radna powtórzyła interpelacje w sprawie naprawy ulicy Kasztanowej. 

Radna Katarzyna Chmiel – Dera – poprosiła aby przypomnieć Staroście iż zadeklarował że 

zostanie wykonanie odwodnienie ulicy Kasztanowej. Zapytała czym są spowodowane 

przerwy w dostawie wody w Różankach. 

Kierownik Jerzy Jesis – odpowiedział, że otrzymał informację z PWiK, że hydranty są jeszcze 

czyszczone i to  może być powodem braku w dostawie wody. 

Sołtys Kłos – Gryska – zapytała czy jest możliwość postawienia punktu świetlnego przy 

byłych kortach. Poprosiła o spowodowanie aby gabaryty były odbierane bez wcześniejszej 

informacji telefonicznej. 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – odpowiedziała, że jeśli wystarczy środków w 

budżecie na lampę to zostanie postawiona, jeśli nie to w budżecie przyszłego roku. 

Ad. 8. Wolne wnioski. 

Radna Bożena Adamczak odczytała wniosek Pana Migasa o zmianę planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

Radni poprzez aklamację zdecydowali o skierowaniu wniosku na posiedzenie Komisji 

Gospodarki Komunalnej. 

Ad.9 . Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera – podziękował wszystkim za przybycie 

następnie w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął obrady XXI Sesji Rady Gminy 

Kłodawa. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała:Kamila Kłosowska 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa 

Jan Czesław Kubera 



 

 

 

 

 

 

 

 


