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Protokół z XXIV Sesji Rady Gminy Kłodawa, 
która odbyła się w dniu 25 stycznia 2017r. 

w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. 
 
 
Proponowany porządek obrad na XXIV Sesję Rady Gminy Kłodawa: 
1. Sprawy organizacyjne:  
a) otwarcie posiedzenia; 
b) stwierdzenie quorum; 
c) przyjęcie porządku obrad; 
d) przyjęcie protokołu z XXI  i XXII, XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 
3. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy Kłodawa. 
4. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłodawa 
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacją o 
przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze; 
b) określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, rodzaju i szczegółowości 
materiałów informacyjnych wraz z uzasadnieniem; 
c) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2017r 
d) zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i 
wysokości ich wynagrodzenia; 
e) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznych; 
f) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 
lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę; 
g)projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe; 
h) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego teren w obrębach ewidencyjnych Santocko, Mironice i Kłodawa, Gmina 
Kłodawa . 
4. Interpelacje i zapytania radnych. 
5. Wolne wnioski. 
6. Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
 
Ad. 1a. Otwarcie posiedzenia. 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera – przywitał wszystkich zebranych na XXIV 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 12 radnych, w związku z 
czym Sesja jest prawomocna, aby móc podejmować uchwały.  
 
Ad. 1c. Przyjęcie porządku obrad. 
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/182/16 z dnia 28 grudnia 2016r. 
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W związku z brakiem dalszych uwag do porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Jan 
Kubera poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad z zaproponowaną poprawką. 
Porządek obrad został przyjęty większością głosów. 
 
Ad. 1d. Przyjęcie protokołów z XXI, XXII, XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
Protokoły bez uwag zostały przyjęte jednogłośnie. 
 
Ad. 2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera oddał głos Staroście Powiatu 
Gorzowskiego Małgorzacie Domagale. 
 
Starosta Powiatu Gorzowskiego Małgorzata Domagała – podziękowała za zaproszenie. 
Powiedziała, ze początek kadencji obarczony był wieloma problemami związanymi ze 
szpitalem w Kostrzynie. W chwili obecnej mamy zagrożenie związane z ptasią grypą. Zwróciła 
uwagę, że sztandarową inwestycją prowadzoną wspólnie z Gminą Kłodawa w tym roku jest 
droga  do Lip. W grudniu dostaliśmy dofinansowanie do tego zadania. Projekt przeszedł 
pozytywną weryfikację. W tym roku  liczymy na podpisanie umowy i rozpoczynamy roboty 
budowlane. Rozpoczęliśmy remont  nakładki na drodze Wojcieszyce – Różanki. Być może uda 
się zrealizować większy odcinek niż planowany – wszystko zależy od kwot poprzetargowych. 
Na ten rok również mamy środki na kontynuację tego zadania, ale często zdarza się coś co 
nie jest ujęte w planie jak np. nakładka w Santocku. Wiem, że zaraz będą ataki w moją 
stronę, ale nie obiecam Państwu czegoś czego nie jesteśmy w stanie zrealizować. 
Oszczędności, które zostają na zadaniu realizowanym w danej gminie3, pozostają w niej i za 
te środki realizuje się dodatkowe zadania. Mamy jeden budżet i kilka gmin. Musimy tak 
gospodarować budżetem, żeby starczyło na większość zadań.  Jestem mieszkanką Gminy 
Bogdaniec, tam od dwóch lat nic nie było robione. W porównaniu z innymi gminami w 
powiecie gmina Kłodawa ma najlepsze drogi. Odnośnie ulic Lipowej i Kasztanowej – w 
powiecie jest 430 km dróg. Jest też takie rozwiązanie aby zmienić kategorię drogi i 
wnioskować do Wojewody w ramach tzw. „starych Schetynówek” Gdyby to była droga 
gminna być może byłyby większe szanse na uzyskanie dofinansowania. Mieszkają Państwo w 
Gminie Kłodawa, ale są Państwo częścią powiatu. Mamy 1/3 dróg wyremontowanych i teraz 
trzeba sukcesywnie pozostałe naprawiać. 
 
Radna Bożena Adamczak – zwróciła uwagę, że użycie określenia „będą ataki” wprowadza 
atmosferę nerwowości. Powiedziała, że jest przedstawicielką Różanek i w imieniu 
mieszkańców będzie się wypowiadała. Interesują nas drogi Różanki – Wojcieszyce oraz ulice 
Kasztanowa i Lipowa. Tam mieszkają mieszkańcy, których nie interesują tłumaczenia, że nie 
ma środków etc. Starosta Kruczkowski już dawno obiecywał naprawę tych dróg. Zapraszam 
Panią na zebranie wiejskie do Różanek aby wyjaśnić mieszkańcom dlaczego Lipowa i 
Kasztanowa nie będą remontowane. 
 
Starosta Powiatu Gorzowskiego Małgorzata Domagała – wyjaśniła, że Przewodniczący na 
początku powiedział, że będę atakowana, stąd to sformułowanie. Dodała, że nie jest 
odpowiedzialna za obietnice Starosty Kruczkowskiego. W związku z tym iż petycja została 
złożona, jeśli znajdą się środki na to zadania to przystąpimy do jego realizacji. Odnośnie 
dokładania do zadań – to każda gmina tak postępuje. Nie będę Państwu obiecała, że coś 
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zrobimy, jeśli nie będę miała środków na konkretne zadania. Być może rozwiązaniem na 
remont Kasztanowej i Lipowej  jest aby mieszkańcy również partycypowali w kosztach. 
 
Radna Katarzyna Chmiel – Dera – przypomniała, że interpelacje w sprawie dróg 
różankowskich składa od 2010 roku. Podkreśliła rangę ulicy Niepodległości łączącą drogę 
powiatową z miejscowością Janczewo.  Odnośnie tej drogi skierowałam pismo do powiatu z 
prośbą o chodnik, wyrównanie poboczy. Proszę również o wykonanie odwodnienia na ulicy 
Kasztanowej. Na ostatniej sesji Wicestarosta obiecał realizację tych zadań. Zwróciła uwagę 
na to iż powiat pomija gminę Kłodawa w procesie przygotowanie do realizacji inwestycji. 
 
Radna Bożena Adamczak – zapytała, czy Pani Starosta odpowie na petycję która została do 
niej skierowana i czy przyjmie zaproszenie na zebranie wiejskie. 
 
Starosta Powiatu Gorzowskiego Małgorzata Domagała – odnośnie chodników przy 
Niepodległości i Lipowej rozważała przełożenie chodnika, ale mieszkańcy chcą nowy. 
Powiedziała, że spotka się z Panem naczelnikiem i zobaczy jaki jest koszt wykonania tego 
zadania. Droga do Janczewa jest w tej chwili równana i uzupełniana. Wyjaśniła, że na petycje 
odpowiada Przewodniczący Rady. Nie zgodziła się z tym, iż przedstawiciele gminy pomijani są 
w procesie inwestycyjnym  - zakres prac jest uzgadniany wspólnie w gminą. Odnośnie rowu i 
udrożnienia – stroną są melioracje- wystąpimy do nich i przekażemy Państwu odpowiedź. 
Powiedziała, że przyjmie zaproszenie na zabranie wiejskie ale, nie obieca realizacji zadań na 
które nie ma środków. 
 
Radny Gerard Bieryło – poprosił o odniesienie się do informacji podanej w mediach że w 
2017 roku będzie robiona droga do Łośna a w 2018 do Lip. Zapytał, czy podczas realizowania 
inwestycji powstanie nowa nakładka w granicach starej, czy zostanie poszerzona i czy 
zostaną wybudowane chodniki w Łośnie. Poprosił aby podczas łatania dziur po zimie nie 
zapomnieć o drodze na Danków, ponieważ tam dziury są coraz większe. 
 
Starosta Powiatu Gorzowskiego Małgorzata Domagała – wyjaśniła, że pierwotnie pula 
środków była większa stąd założenie do Lip. Jeśli poprzetargowo okaże się że są 
oszczędności, pójdziemy w stronę Lip. W tym momencie będzie wykonywane pierwszy etap 
do Lip. 
 
Kierownik Wydziału Dróg Powiatowych Paweł Tokarczuk – odpowiedział, że zadanie będzie 
wykonywana w starej szerokości pasa z poszerzeniem łuków. Projekt pierwotnie zakładał 
ścieżki ale został okrojony żeby zrobić jak najwięcej drogi. 
 
Radny Czesław Konieczuk – podziękował za mostek w Santocku i poprosił o pochylenie się 
nad drogą powiatową w Santocku. Zwrócił uwagę, na to że po podcinaniu gałęzi droga nie 
jest dokładnie posprzątana. 
 
Starosta Powiatu Gorzowskiego Małgorzata Domagała – odpowiedziała, że ta droga będzie 
brana pod uwagę ponieważ jest w złym stanie – w niektórych miejscach brak jest 
podbudowy. 
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Radny Wiesław Paluch – po raz kolejny poprosił o barierki na zakręcie koło wodospadu w 
Santocznie i 20 metrów za mostkiem. 
 

Kierownik Wydziału Dróg Powiatowych Paweł Tokarczuk – odpowiedział, że wpłynęło 
pismo w tej sprawie. W najbliższym czasie zostanie przeprowadzona wizja lokalna z Panią 
Sołtys. 
 

Radny Andrzej Korona – powiedział, że przed podjęciem uchwały o dofinansowaniu do 
zadania powinniśmy znać podstawowe założenia techniczno – ekonomiczne. Pan Starosta, 
nie potrafił udzielić odpowiedzi na wiele pytań, obiecał, że odpowiedź wpłynie na piśmie. Do 
tej pory nic takiego nie miało miejsca. Powiedział że w związku z utworzeniem na terenie 
gminy podstrefy KSSSE niezbędne jest wykonanie drogi  do strefy, ponieważ nie pozyskamy 
porządnych inwestorów jeśli nie będzie drogi, lub chociaż powiat powinien potrafić 
konkretnie odpowiedzieć kiedy ta  droga będzie naprawiana. Dwa lata temu Zebranie 
Wiejskie zwróciło się z zapytaniami do Powiatu i do tej pory brak jest odpowiedzi. ?Ja znam 
sytuację finansową powiatu, ale  to niej jest tak, że wy nie możecie zaoszczędzić – po co trzy 
razy był przekładany chodnik w Wojcieszycach. Dwa lata temu prosiłem o spotkanie w 
obecności Pani Wójt w celu omówienia spraw ważnych dla Wojcieszyc: zagospodarowanie 
placu wzdłuż ulicy Wiejskiej, częściowo znajdującego się w pasie drogi powiatowej. Jest takie 
wyjście aby ten teren przekazać gminie. Pani Starosta zaproponowała, aby sołectwo przejęło 
ten teren za pośrednictwem gminy. Temat ucichł ponieważ trzeba ponieść koszty związane z 
odnowieniem granic – których powiat nie chce ponieść. Kolejna sprawa to dwa odcinki dróg 
o których mówię od dawna. Są to drogi będące w zarządzie Starosty ale nie są 
sklasyfikowane. Pierwsza do przedłużenie Strzeleckiej a druga droga łącząca Gorzów z 
Wojcieszycami. Proszę o udzielenie odpowiedzi ile razy Wicestarosta wystąpił z prośbą o 
zmianę klasyfikacji tej drogi. Milczenie świadczy o lekceważeniu partnera. 
 
Starosta Powiatu Gorzowskiego Małgorzata Domagała – odpowiedziała, że nie zgadza się z 
zarzutem lekceważenia. Poprosiła aby zajrzeć w treść porozumienia, które określa 
każdorazowo warunki współpracy. Odnośnie pisma do Wicestarosty – zobliguję do żeby je 
odnaleźć. Odnośnie budowy drogi prowadzącej do podstrefy – często jest że inwestorzy sami 
budują drogi, tak jak było w Kostrzynie. Odnośnie placu, my jako powiat dołożymy się do 
nasadzeń i ławek. Chodnik był przekładany ponieważ w międzyczasie weszła schetynówka. 
Przeprosiła za pisma na które nie ma odpowiedzi. 
 
Radna Katarzyna Chmiel – Dera – powiedziała, że w 2012 roku uzyskała odpowiedź, że droga 
do podstrefy może być wybudowana jeśli gmina będzie partycypowała w kosztach. Odnośnie 
Kostrzyna – tam powiat współfinansował budowę dróg. Poprosiła aby każdorazowo przed 
sesją na której będzie podejmowana uchwała w sprawie dofinansowania do zadań 
realizowanych wspólnie z powiatem zapraszać przedstawicieli powiatu. 
 
Radna Bożena Adamczak – odpowiedziała, że przy ulicy Kasztanowej mieszkają mieszkańcy 
których nie stać na dołożenie do remontu drogi, ponadto jest to zadanie powiatu. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – zwrócił uwagę, że droga przy 
ulicy Mironickiej niedawno była robiona  i już się wykruszyła. Poprosił aby Starostwo w 
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perspektywie zaplanowało chodnik przy drodze do Łośna, ponieważ ta droga jest bardzo 
kręta. 
 
Ad. 3. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy Kłodawa. 
Przewodniczący Komisji Rady Gminy Kłodawa: Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, 
Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego  i Komisji 
Oświaty; Sportu, Turystyki, Zdrowia i Pomocy Społecznej kolejno omówili plany pracy 
komisji na 2017 rok. 
 
Plany pracy jednogłośnie zostały przyjęte przez Radę Gminy Kłodawa. 
 
Ad 4a. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu 
wykonania budżetu gminy Kłodawa wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej 
Prognozy Finansowej oraz informacją o przebiegu wykonania planów finansowych 
samorządowych instytucji kultury za I półrocze. 
Skarbnik Gminy Kłodawa Agnieszka Chudziak – omówiła projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Rady Gminy Kłodawa: Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, 
Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego  i Komisji 
Oświaty; Sportu, Turystyki, Zdrowia i Pomocy Społecznej przedstawili pozytywne opinie 
komisji w sprawie projektu uchwały. 
 
Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – 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 XXIV/184/17 
 
Ad. 4b. Podjęcie uchwały sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały 
budżetowej, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych wraz z uzasadnieniem. 
Skarbnik Gminy Kłodawa Agnieszka Chudziak – omówiła projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Rady Gminy Kłodawa: Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, 
Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego  i Komisji 
Oświaty; Sportu, Turystyki, Zdrowia i Pomocy Społecznej przedstawili pozytywne opinie 
komisji w sprawie projektu uchwały. 
 
Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – 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 XXIV/185/17 
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Ad. 4c. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2017 . 
Skarbnik Gminy Kłodawa Agnieszka Chudziak – omówiła autopoprawki naniesiona na 
projekt uchwały, który radni otrzymali w dniu wczorajszym. 
Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – 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 XXIV/186/17 
 

 
Ad. 4d. 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. 
 
Przewodniczący Komisji Rady Gminy Kłodawa: Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, 
Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego  i Komisji 
Oświaty; Sportu, Turystyki, Zdrowia i Pomocy Społecznej przedstawili pozytywne opinie 
komisji w sprawie projektu uchwały. 
 
Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – 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 XXIV/187/17 
 
Ad. 4e. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 
od osób fizycznych. 
Kierownik Jerzy Jesis – omówił projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Rady Gminy Kłodawa: Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, 
Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego  i Komisji 
Oświaty; Sportu, Turystyki, Zdrowia i Pomocy Społecznej przedstawili pozytywne opinie 
komisji w sprawie projektu uchwały. 
 
Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – 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 XXIV/188/17 
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Ad. f. Podjęcie uchwały w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez 
Gminę Kłodawa 
Sekretarz Gminy Kłodawa Karolina Niciejewska – omówiła projekt uchwał z autopoprawką 
wprowadzoną przez Panią Wójt na posiedzeniu komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Rady Gminy Kłodawa: Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, 
Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego  i Komisji 
Oświaty; Sportu, Turystyki, Zdrowia i Pomocy Społecznej przedstawili pozytywne opinie 
komisji w sprawie projektu uchwały. 
 
Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – 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 XXIV/189/17 
 
Ad. g. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i 
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe 
Sekretarz Gminy Kłodawa Karolina Niciejewska – omówiła projekt uchwał z autopoprawką 
wprowadzoną przez Panią Wójt na posiedzeniu komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Rady Gminy Kłodawa: Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, 
Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego  i Komisji 
Oświaty; Sportu, Turystyki, Zdrowia i Pomocy Społecznej przedstawili pozytywne opinie 
komisji w sprawie projektu uchwały. 
 
Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – 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 XXIV/190/17 
 
Ad. 4h. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w obrębach ewidencyjnych 
Santocko, Mironice i Kłodawa, Gmina Kłodawa Kierownik Jerzy Jesis – omówił projekt 
uchwały. 
Kierownik Jerzy Jesis – omówił projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Rady Gminy Kłodawa: Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, 
Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego  i Komisji 
Oświaty; Sportu, Turystyki, Zdrowia i Pomocy Społecznej przedstawili pozytywne opinie 
komisji w sprawie projektu uchwały. 
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Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – 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 XXIV/191/17 
Ad. 4i. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/182/16 Rady Gminy Kłodawa 
z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i 
odpłatności za usługi opiekuńcze. 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Justyna Piotrzkiewicz – omówiła projekt 
uchwały. 
 
Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – 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 XXIV/121/17 
 
Ad. 5Interpelacje i zapytania radnych. 
Radna Katarzyna Chmiel – Dera – złożyła interpelację dotyczącą komunikacji na strasie 
Wojcieszyce – Różanki – Różanki Szklarnia – Gorzów. 
 
Radny Henryk Brzana – powiedział, że zgłosił prośbę do pksu o rozkłady jazdy i nic w temacie 
się nie zadziało. 
 
Radna Bożena Adamczak – zapytała o termin składania wniosków do informacji która się 
ukazała 9 stycznia, że na terenie gminy będzie budowana elektrociepłownia. Informacja 
która była na stronie była bardzo nierzetelna 
 
Kierownik Jerzy Jesis – odpowiedział, że dokumentacja do której można zgłaszać uwagi 
została rozesłana do sołtysów. Dla wszystkich pozostałych zainteresowanych osób dostępna 
jest w Urzędzie Gminy. 
Sołtys Kłos – Gryska – uważam, że to obwieszczenie nie było konkretne, nic z niego nie 
wynikało. Na przyszłość proszę aby grać z nami uczciwie. 
 
Kierownik Jerzy Jesis – odpowiedział, że dziwi go podejście Pani Sołtys, ponieważ na ten 
temat były prowadzone rozmowy. Ponadto została przekazana dokumentacja do zapoznania 
się właśnie po to żeby wpłynęło jak najwięcej uwag. 
 
Radny Henryk Brzana – zapytał, czy Pan , który miał odtworzyć drogę zrobił to i czy wróciły 
słupki. 
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Radny Gerard Bieryło – powiedział że komisja statutowa zakończyła prace nad projektem 
statutu. Dziś został Państwu wręczony. Proszę o zapoznanie się z nim i zgłaszanie uwag. 
Dziękuję Radnemu Koronie za wkład pracy plus obszerne uzasadnienie. 
 
Radny Andrzej Korona – zaproponował, aby rozważyć wniosek polegający na skierowaniu do 
Powiatu  pisma w którym potępione zostaną działania Pana Wicestarosty wprowadzające 
Radę Gminy Kłodawa w błąd. 
 
Ad. 8. Wolne wnioski. 
Nie zgłoszono wolnych wniosków. 
 
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 XXIV Sesji Rady Gminy 
Kłodawa. 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: Kamila Kłosowska 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa 
Jan Czesław Kubera 

 


