
Protokół z XXVII Sesji Rady gminy Kłodawa, 
która odbyła się w dniu 17 maja 2017r. 

w Sali Wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie 
 
Proponowany porządek obrad na XXVII Sesję Rady Gminy Kłodawa: 
1. Sprawy organizacyjne: 
a) otwarcie posiedzenia; 
b) stwierdzenie quorum; 
c) przyjęcie porządku obrad; 
d) przyjęcie protokołu z XXV i XXVI Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
2. Występ dzieci z przedszkoli: w Kłodawie i Wojcieszycach z filią w Różankach z okazji „Dnia 
Samorządowca”. 
3. Złożenie gratulacji dla Pani Bożeny Popowskiej z okazji przyznania odznaczenia „Złoty Znak 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej” 
4. Złożenie gratulacji dla Pani Magdaleny Turskiej z okazji przyznania odznaki honorowej 
„Zasłużony dla kultury polskiej” 
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 
6. Sprawozdanie Wójta Gminy Kłodawa z wykonania budżetu gminy Kłodawa w 2016 roku. 
7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) zmiany Uchwały Rady Gminy Kłodawa Nr XXV/202/17 w sprawie Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Kłodawa; 
b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2017 rok; 
c) wyrażenia zgody na sprzedaż części działki nr 137/1 położonej w Rybakowie stanowiącej 
własność Gminy Kłodawa; 
d) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa; 
e) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od Skarbu Państwa – Starosty Gorzowskiego 
nieruchomości gruntowych; 
f) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/189/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 stycznia 2017r. 
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci 
w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kłodawa. 
8. Interpelacje i zapytania radnych. 
9. Wolne wnioski. 
10. Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
 

Ad. 1a. Otwarcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera przywitał wszystkich zebranych 

na  obradach XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

 

Ad. 1b. Stwierdzenie quorum. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera stwierdził, że w obradach XXIX 

Sesji uczestniczy 14 radnych wobec czego jest ona prawomocna aby mój podejmować na niej 

uchwały. 

 

Ad. 1c Przyjęcie porządku obrad. 

 



Przewodniczący Rady gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – poprosił o wycofanie z 

porządku obrad punktu 6. Jest to temat, który był realizowany na poprzedniej sesji. 

Porządek obrad z poprawką został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 1d. Przyjęcie protokołów z XXV i XXVI Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

Protokoły zostały przyjęte jednogłośnie. 

 
Ad. 2. Występ dzieci z przedszkoli: w Kłodawie i Wojcieszycach z filią w Różankach z okazji 
„Dnia Samorządowca”. 
 
Ad. 3. Złożenie gratulacji dla Pani Bożeny Popowskiej z okazji przyznania odznaczenia 
„Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej” 
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak wraz z Przewodniczącym  Rady Gminy Kłodawa 
Janem Czesławem Kuberą pogratulowali Pani Bożenie Popowskiej zdobycia prestiżowego 
odznaczenia. 
 
4. Złożenie gratulacji dla Pani Magdaleny Turskiej z okazji przyznania odznaki honorowej 
„Zasłużony dla kultury polskiej” 
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak wraz z Przewodniczącym  Rady Gminy Kłodawa 
Janem Czesławem Kuberą pogratulowali Pani Magdalenie Turskiej zdobycia prestiżowej 
odznaki. 
 
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 
Radny Andrzej Korona zapytał, dlaczego  Radni dostają sprawozdania z działalności tylko 
dwóch referatów jeśli w Urzędzie funkcjonuje ich więcej. 
 
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – powiedziała, że informacje o działaniach tego 
referatu ujmowane są w sprawozdaniach referatów inwestycyjnych. 
 
Radny Czesław Konieczuk – odpowiedział, że komisja komunalna dostaje infrormacje o 
działaniach podejmowanych przez ten referat. Dotyczy to m.in  funkcjonowania Straży 
Pożarnych. 
 
Radna Katarzyna Chmiel – Dera – odpowiedziała, że Referat Organizacyjny zajmuje się 
działalnością stricte administracyjną i chyba nikt z nas nie chce czytać tego ile aktów 
urodzeń, zgonów, małżeństw, decyzji alkoholowych i alimentacyjnych wystawił ten referat. 
Radna  podziękowała za realizację jej wniosku związanego z położeniem chodnika na ulicy 
Wiśniowej. Zapytała kiedy będzie asfaltowana ulica Zielona i Niepodległości. 
 
Kierownik Monika Antczak – odpowiedziała, że asfaltowanie pod koniec trzeciego kwartału, 
chodnik powinien być do końca maja. 
 
 Radna Bożena Adamczak – podziękowała za szybką interwencję przy koszeniu traw w 
Różankach na placu zabaw i za na negatywną decyzję odnośnie biogazu. 
 



Radny Benedykt Piotrowski – poprosił o poszerzenie drogi przy cmentarzu, ponieważ nie ma 
gdzie postawić samochodów. 
 
Radny Henryk Brzana – zapytał, czy wiadomo coś o przejęciu dróg Polnej i Strzeleckiej. 
 
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – powiedziała, że prowadzona jest korespondencja w 
tej sprawie ze Starostą. 
 
Ad. 6a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Kłodawa Nr XXV/202/17 w 

sprawie Regulaminu Porządku i Utrzymania Czystości na terenie Gminy Kłodawa.  

Z-ca Wójta Gminy Kłodawa Andrzej Kwiatkowski – omówił projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – przedstawił pozytywną opinię komisji 

na temat projektu uchwały. 

Po dyskusji Przewodniczący 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 XXVII/212/17 

 
Ad. 6b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2017 rok  

Skarbnik Gminy Kłodawa Agnieszka Chudziak - omówiła projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – przedstawił pozytywną opinię komisji 

na temat projektu uchwały. 

Po dyskusji Przewodniczący 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 XXVII/213/17. 

 

Ad. 6c. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki nr 137/1 położonej 

w Rybakowie stanowiącej własność Gminy Kłodawa. 

Kierownik Jerzy Jesis – omówił projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera – przedstawił negatywną opinię komisji w 

przedmiocie projektu uchwały. 

 

Radny Wiesław Paluch – powiedział, że po raz kolejny przeprowadził wizję lokalną tego miejsca. 

Radny uważa, że działka nie powinna zostać sprzedana. Radny zapytał, na jaki czas jest zawarta 

umowy dzierżawy, czy do Urzędu wpływały sygnału o pobieranie opłaty za umożliwienie przejazdu tą 

działką i czy były zapytania o status prawny tej drogi i czy jest chęć wykupienia części działki czy część. 

Radny powiedział, że część tej działki jest drogą dojazdową do innych działek, poza tym stanowi ona 

również dojście do jeziora. Potem złożę wniosek o wyodrębnienie z tej działki drogi dojazdowej  a 

resztę zagospodarować. 

 



Z-ca Kierownika  Zapytowski – odpowiedział, że Pan Śliwiński  dzierżawi część działki, ale to część 

która najbardziej służy mieszkańcom. Pozostała część jest zadrzewiona, do Urzędu nie wpływały 

żadne niepokojące sygnały. Dodał, że zbliża się koniec dzierżawy tej umowy. 

 

Sołtys Sołectwa Rybakowo Jolanta Kostrubiec – ten Pan mówi, że nie robi żadnego utrudnienia do 

dojścia do jeziora. 

Radny Benedykt Piotrowski – uważa, że nie powinno się  sprzedawać tego terenu, ponieważ 

powinien on służyć mieszkańcom, ponadto nie ma pewności, że jeśli  działka zostanie sprzedana ten 

Pan nie zacznie robić utrudnienia w dojeździe do drogi. 

Po dalszej dyskusji Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie 

Głosy za:                                          0 

Głosy przeciw:                               14 

Głosy wstrzymujące się:                0 

Uchwała nie została przyjęta. 

 
Ad. 6d. 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 

na temat projektu uchwały. 

Po dyskusji Przewodniczący 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 XXVII/214/17 

 

Ad. 6e. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny os Skarbu Państwa – 

Starosty Gorzowskiego nieruchomości gruntowych. 

Kierownik Jerzy Jesis – omówił projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – przedstawił pozytywną opinię komisji 

na temat projektu uchwały. 

Po dyskusji Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Głosy za:                                          14 

Głosy przeciw:                                 0 

Głosy wstrzymujące się:                0 

 

Ad. 6f. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/189/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 

25 stycznia 2017r. 

Kierownik Jerzy Jesis – omówił projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – przedstawił pozytywną opinię komisji 

na temat projektu uchwały. 

Po dyskusji Przewodniczący 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 XXVII/216/17 

 

 

Ad. 6g.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu 

Gorzowskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 59/IX/2007 

Z-ca Wójta Andrzej Kwiatkowski  – omówił projekt uchwały. 

Po dyskusji Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Głosy za:                                          11 

Głosy przeciw:                                 1 

Głosy wstrzymujące się:                2 

Uchwała  została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXVII/217/17 

 
Ad. 8. Interpelacje i zapytania radnych. 
Radny Wiesław Paluch – zapytał, jaka jest możliwość niezwłocznego wypowiedzenia warunków 

umowy  dzierżawy  działki przez Pana Śliwińskiego i czy można zrobić podział  tej działki 137/1 aby 

wyodrębnić dojazd do wszystkich posesji , żeby uciąć spekulacje o opłatach za przejazd tą drogą i 

poinformować o tym mieszkańców. 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – zaprosiła wszystkich na zbliżającą się Kłodawską Majówkę. 

Ad. 9. Wolne wnioski. 

Nie zgłoszono wolnych wniosków. 

Ad. 10. Zamknięcie obrad XXVII Sesji  Rady Gminy Kłodawa  

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa  podziękował wszystkim za 

przybycie i zamknął obrady XXVII Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała : 

Kamila Kłosowska 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa 

Jan Czesław Kubera 
 

 

 


