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Protokół z XXV Sesji Rady Gminy Kłodawa, 

która odbyła się w dniu 29 marca  2017r. 

w sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. 

 
Proponowany porządek obrad na XXV Sesję Rady Gminy Kłodawa: 
1. Sprawy organizacyjne: 
a) otwarcie posiedzenia; 
b) stwierdzenie quorum; 
c) przyjęcie porządku obrad; 
d) przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
2. Gratulacje dla mieszkańców Gminy Kłodawa, wyróżnionych w plebiscycie „Człowiek Roku 
Krono 2016” 
3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 
4. Sprawozdanie z działalności Zakładu Komunalnego w 2016 roku. 
5. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej w 2016 roku. 
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Kłodawa w 2017 roku; 
b) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego; 
c) wyodrębnienia środków w roku 2017 na doskonalenie zawodowe nauczycieli, planu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest 
przyznawane w 2017 roku; 
d) zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Kłodawa; 
e) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznych; 
f) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa; 
g) wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej nieruchomości gruntowych położonych 
w Kłodawie; 
h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa na 
rzecz jej użytkownika wieczystego; 
i) zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2017 rok; 
j) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłodawa; 
k) wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej 
położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodawa stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz 
zgody na odstąpienie od obowiązkowego przetargowego trybu zawarcia tej umowy; 
l) wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej nieruchomości gruntowych położonych 
w Kłodawie. 
7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Wolne wnioski. 
9. Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
 

Ad. 1a. Otwarcie posiedzenia. 

Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera – przywitał wszystkich zebranych na XXV Sesji Rady Gminy 

Kłodawa.  

 

Ad. 1b. Stwierdzenie quorum. 
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Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera – na podstawie dołączonej listy obecności stwierdził, że w 

obradach  Sesji Rady Gminy Kłodawa uczestniczy 13 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 nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. 

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 jednogłośnie. 

 

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

Protokół został przyjęte jednogłośnie. 

Ad. 2. Gratulacje dla mieszkańców Gminy Kłodawa, wyróżnionych w plebiscycie „Człowiek 
Roku Krono 2016” 
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Kłodawa Janem 

Czesławem Kuberą wręczyli gratulacje dla: Andrzeja Dery, Jarosława Pikuły, Danuty Cieśli, Michała 

Kałużnego wyróżnionych w plebiscycie „Człowiek Roku Krono 2016”. 

Ad. 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak  - omówiła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 

Radna Bożena Adamczak – zapytała czy wiadomo coś o remoncie drogi Wojcieszyce – Różanki i kiedy 

będą remontowane drogi na terenie Gminy Kłodawa. 

Kierownik Monika Antczak  - odpowiedziała, że drogi gruntowe będą remontowane po Świętach. Na 

drogę Wojcieszyce – Różanki podpisane jest porozumienie. Do 15 kwietnia nakładka ma być zrobiona 

Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Zakładu Komunalnego w 2016 roku. 

Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag. 

Ad. 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2016 roku. 

Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag. 

Ad. 6a. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa w 2017 roku. 

Kierownik Monika Antczak omówiła projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera przedstawił pozytywną opinię Komisji 

Rady Gminy  na temat projektu uchwały. 

Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera  poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 
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Głosy za:                                          13 

Głosy przeciw:                                 0 

Głosy wstrzymujące się:                0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXV/193/17 

 

Ad. 6b. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego. 

Sekretarz Gminy Kłodawa Karolina Niciejewska – omówiła projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera przedstawił pozytywną opinię Komisji 

Rady Gminy  na temat projektu uchwały. 

 

Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera  poddał projekt 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 XXV/194/17 

 
Ad. 6c. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia środków w roku 2017 na doskonalenie 

zawodowe nauczycieli, planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności form i kształcenia, na które 

dofinansowanie jest przyznawane w 2017 roku. 

Sekretarz Gminy Kłodawa Karolina Niciejewska – omówiła projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera przedstawił pozytywną opinię Komisji 

Rady Gminy  na temat projektu uchwały. 

 

Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera  poddał projekt 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 XXV/195/17 
 

Ad. 6d.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych 

na terenie Gminy Kłodawa. 

Sekretarz Gminy Kłodawa Karolina Niciejewska – omówiła projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera przedstawił pozytywną opinię Komisji 

Rady Gminy  na temat projektu uchwały. 
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Radny Andrzej Korona – powiedział, że przedłożony projekt uchwały jest niezgodny z wykazem 

miejscowości na terenie Gminy Kłodawa. Miejscowość Wojcieszyce – Osada Leśna nie jest 

uwzględniona w projekcie uchwały. Nie możemy podejmować uchwały niezgodnej z prawem. 

 

Sekretarz Karolina Niciejewska – odpowiedziała, że nie wpływa to możliwość głosowania przez 

mieszkańców, ponieważ są dopisani do spisu wyborców. 

 

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:                                 0 

Głosy wstrzymujące się:                2 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXV/196/17 
 

Ad. 6e. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od 

osób fizycznych. 

Kierownik Jerzy Jesis – omówił projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera przedstawił pozytywną opinię Komisji 

Rady Gminy  na temat projektu uchwały. 

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 XXV/197/17 

 
Ad. 6f. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Kłodawa. 

Kierownik Jerzy Jesis – omówił projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera przedstawił pozytywną opinię Komisji 

Rady Gminy  na temat projektu uchwały. 

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 XXV/198/17 
 

Ad. 6g. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej nieruchomości 

gruntowych położonych w Kłodawie. 

Kierownik Jerzy Jesis – omówił projekt uchwały. 



5 
 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera przedstawił pozytywną opinię Komisji 

Rady Gminy  na temat projektu uchwały. 

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 XXV/199/17 
 

Ad. 6 h. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Kłodawa na rzecz jej użytkownika wieczystego. 

Kierownik Jerzy Jesis – omówił projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera przedstawił pozytywną opinię wspólnego 

posiedzenia komisji na temat projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera przedstawił pozytywną opinię Komisji 

Rady Gminy  na temat projektu uchwały. 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Głosy za:                                          14 

Głosy przeciw:                                 0 

Głosy wstrzymujące się:                0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXV/200/17 

 
Ad. 6i. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2017 rok.  

Skarbnik Gminy Agnieszka Chudziak – omówił projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera przedstawił pozytywną opinię Komisji 

Rady Gminy  na temat projektu uchwały. 

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 XXV/201/17 
 

Ad. 6j.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu porządku i utrzymania czystości na terenie Gminy 

Kłodawa. 

Zastępca Wójta Andrzej Kwiatkowski omówił  uwagi które do projektu uchwały zgłosiła Powiatowa 

Stacja Epidemiologiczna. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa poddał kolejno przyjęcie poprawek pod głosowanie: 

Poprawka 1. W rozdziale  2 § 3 pkt 5 zmienić pojemność worków na 120 litrów. 

Poprawka została przyjęta jednogłośnie. 

Poprawka 2. Rozdział  2  5  pkt 1a pozostawić bez zmian. 
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Zapis jednogłośnie pozostał bez zmian. 

Poprawka 3. Rozdział 2 § 5 pkt 1b  - wprowadzić na końcu zdania zapis „oraz by nie stanowiły 

uciążliwości dla środowiska” 

Poprawka została odrzucona większością głosów. 

Poprawka 4. Rozdział 2 par. 6 pkt 3b – wprowadzić zapis „ dla lokali gastronomicznych 20 litrów 

odpadów komunalnych zmieszanych oraz 10 litrów na odpady biodegradowalne na jedno miejsce 

konsumpcyjne……” 

Poprawka została wprowadzona jednogłośnie. 

Poprawka 5 Rozdział 5 § 11 pkt 2 dopisanie (tam gdzie funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe” 

Poprawka została wprowadzona jednogłośnie. 

Poprawka 6. Rozdział 7 § 17 pkt 2 dopisać „ na koniec odpadów zmieszanych” 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera poddał pod głosowanie projekt 

uchwały z wprowadzonymi poprawkami. 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Głosy za:                                          14 

Głosy przeciw:                                 0 

Głosy wstrzymujące się:                0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją  Nr XXV/202/17 
 

Ad. 6k. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części 

nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodawa stanowiącej własność Gminy 

Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązkowego przetargowego trybu zawarcia tej umowy. 

Kierownik Jerzy Jesis – omówił projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera przedstawił pozytywną opinię Komisji 

Rady Gminy  na temat projektu uchwały. 

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 XXV/203/17 

 
Ad. 6l. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej nieruchomości 

gruntowych położonych w Chwalęcicach. 

Kierownik Jerzy Jesis – omówił projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera przedstawił pozytywną opinię Komisji 

Rady Gminy  na temat projektu uchwały. 

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 
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Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXV/204/17 

 

Ad. 6 ł.Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 

2018 roku  

Skarbnik Gminy Agnieszka Chudziak – omówiła projekt uchwały. 

Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera  poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Głosy za:                                          12 

Głosy przeciw:                                 2 

Głosy wstrzymujące się:                0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXV/205/17 

Radny Andrzej Korona zgłosił poniższe zdanie odrębne:  
„Fundusz sołecki, podobnie jak np. „budżet obywatelski”, jest jedną z praktykowanych w Polsce form 

tzw. demokracji partycypacyjnej. Pozwala na poprawę warunków życia mieszkańców, aktywizowanie 
jednostek pomocniczych samorządów gminnych, przeznaczanie środków finansowych na 
najpotrzebniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne oraz projekty o charakterze integracyjnym, uczy 
gospodarności, w tym poszanowania grosza publicznego. 

Jest on korzystny nie tylko z punktu widzenia sołectw, ale również i gminy, bowiem znaczna część 

wydatków na fundusz sołecki jest refundowana z budżetu pastwa. 

Fundusz sołecki funkcjonuje w zdecydowanej większości gmin w Polsce, województwie lubuskim i 

powiecie gorzowskim. Ten fakt przeczy opiniom o rzekomych trudnościach w jego wprowadzeniu i 

realizacji. 

Odrzucenie po raz kolejny możliwości wprowadzenia funduszu sołeckiego w Gminie Kłodawa uważam 

za błędną decyzję, działanie na szkodę gminy i jej mieszkańców” 

Ad. 7 Interpelacje i zapytania radnych. 

Nie zgłoszono interpelacji. 

Ad. 8. Wolne wnioski. 

Wiceprzewodnicząca Katarzyna Chmiel – Dera odczytała skargę Pani Bogumiły Turos – Dejnowcz na 

hałas wydobywający się podczas kruszenia odpadów na firmę zlokalizowaną na ul. Polnej w Kłodawie. 

Mecenas Czaplińska – wyjaśniła, że pomimo iż skarga została skierowana do Rady Gminy Kłodawa, to 

organem kompetentnym do udzielenia odpowiedzi jest Wójt Gminy Kłodawa. 

Po dyskusji w wyniku aklamacji Rada Gminy Kłodawa jednogłośnie opowiedziała się za przekazaniem 

skargi Wójtowi Gminy Kłodawa. 

Ad. 9. Zamknięcie obrad XXVSesji Rady Gminy Kłodawa. 

Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera – podziękował wszystkim za przybycie następnie w 

związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął obrady XXVSesji Rady Gminy Kłodawa. 

Na tym protokół zakończono. 
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Protokołowała:Kamila Kłosowska 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa 

Jan Czesław Kubera 
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