
Protokół z XXVIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, 
która odbyła się w dniu 21 czerwca 2017r. 

w sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. 
 

1. Sprawy organizacyjne: 
a) otwarcie posiedzenia; 
b) stwierdzenie quorum; 
c) przyjęcie porządku obrad; 
2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 
3. Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w 2016 roku oraz przygotowanie do sezonu 
letniego 2017r. 
4. Analiza projektów uchwał w sprawach: 
a) wprowadzenia „Regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem 
Kłodawskim w Kłodawie; 
b) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznych; 
c) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Kłodawa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Rybakowie i Santocku; 
d) przyjęcia zmiany do „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kłodawa”. 
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Wolne wnioski. 
7. Zamknięcie obrad XXVIII 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. 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad 

projektów uchwał które były omawiane na komisjach i uzyskały pozytywną opinię. Są to 

projekty uchwał w  sprawach: 

1. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2017; 

2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lat a2017 – 2020; 

c) sprawie ograniczenia korzystania z jednostek pływających z napędem spalinowym na 

jeziorze Kłodawskim w Kłodawie; 

d) wyrażenia zgody na współdziałanie z Powiatem Gorzowskim w sprawie realizacji 

wspólnego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa  

- Lipy” 

Porządek obrad z poprawkami został przyjęty jednogłośnie. 

 



Ad. 2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – wraz z Przewodniczącym Rady gminy Kłodawa 

Janem Czesławem Kuberą złożyli gratulacje dla Sołtysa Sołectwa Rybakowo Jolanty 

Kostrubiec, Sołtysa Sołectwa Santocko Rafała Chodkiewicza laureatów konkursu 

„Najpiękniejsza Wieś Lubuska Województwa Lubuskiego” organizowanego przez Urząd 

Marszałkowski oraz dla Pani Marii Matwiejuk Sołtysa Sołectwa Santoczno – zwyciężczyni 

tego konkursu. 

 

Następnie Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – omówiła sprawozdanie z działalności 

międzysesyjnej. 

 

Ad. 3. Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w 2016 roku oraz przygotowanie do 

sezonu letniego 2017r. 

Po dyskusji sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 

 

Ad. 4a. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia miejsca wykorzystywanego do kąpieli 

oraz terenu przyległego przeznaczonego do odpoczynku nad Jeziorem Kłodawskim w 

Kłodawie 

Kierownik Monika Antczak 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 XXVIII/218/17 

 

Ad. 4b 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 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/219/17 

 



Ad. 4c. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Kłodawa dla 

jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybakowie i Santocku – wysłano do Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim. 

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/220/17 

 

Ad. 4d. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Zmiany do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

dla 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/221/17 

 

Ad. 4e. 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/222/17 

 

 

Ad. 4f. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017  

- 2020. 



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:                                          11 

Głosy przeciw:                                 1 

Głosy wstrzymujące się:                2 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją  Nr XXVII/223/17 

 

Ad. 4g. Podjęcie uchwały w sprawie ograniczenia korzystania z jednostek pływających z 

napędem spalinowym na jeziorze Kłodawskim w Kłodawie. 

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/224/17 

 

Ad. 4h. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z Powiatem 

Gorzowskim w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa  - Lipy” 

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. 

Radny Wiesław Witczyk – zapytał, czy Powiat zaczął współpracować z gminą w sprawie 
inwestycji. 
 
Kierownik Monika Antczak – odpowiedziała, że ktoś z gminy będzie  w komisji przetargowej. 
 
Radny Andrzej Korona – zapytał, czy Powiat przedstawił projekt. 
 
Kierownik Monika Antczak – odpowiedziała, że tak. 
 
Radny Powiatu Gorzowskiego  Andrzej Legan – uważa, że gmina Kłodawa w sprawie 
inwestycji jest dokładnie poinformowana i nie jest tak, że gmina tylko dokłada pieniądze a 
nie ma wglądu w zadanie. 
 



Radny Ireneusz Winnik – uważa, że wszystkie warunki współpracy powinny być  ujęte w 
podpisywane porozumienie z powiatem. 
Następnie 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/225/17. 

 

Ad. 5. Interpelacje i zapytania radnych. 

Radna Bożena Adamczak – przedstawiła prośby i petycje złożone przez Stowarzyszenie 

„Nasze Różanki” dotyczące: elektrociepłowni w Różankach (inwestor się odwołała od 

negatywnej decyzji Wójta, jakie jest dalsze postępowanie w tej sprawie); czy w przyszłości 

planowana jest ścieżka rowerowa pomiędzy Różankami a Wojcieszycami; uporządkowanie 

placu w centrum Różanek; kontynuacji konserwacji rowów melioracyjnych; interwencji w 

sprawie słupów telegraficznych; lustra przy drodze powiatowej . 

 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak –odpowiedziała, że wnioskodawca odwołał  się od decyzji do 

SKO i to tej pory nie mamy stanowiska;  odnośnie remontu drogi, obydwie strony (my i Powiat) 

jesteśmy zainteresowani  dalszym remontem tej drogi. W tej kadencji nie ma szans na ścieżkę 

rowerową; odnośnie lustra  - przekażemy wniosek do Powiaty a wniosek dotyczący słupów 

przekażemy do właściciela sieci. 

 

Radny Wiesław Paluch -  odnośnie kierowcy autobusu szkolnego potwierdził, że ten kierowca 

mówiąc delikatnie nie przestrzega przepisów ruchu drogowego . Trzeba podjąć jakieś działania zanim 

skończy się tragedią.  Zaproponował zainstalowanie kamerek w busie. Zapytał, czy koszty które 

mieszkańcy będą musieli dołożyć do przydomowych oczyszczalni nie spowodują, że mieszkańcy 

zaczną się wycofywać z tego tematu. 

 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – odpowiedziała, że dofinansowanie będzie większe niż 

poprzednio. Wszystkie parametry są w tej chwili weryfikowane. 

 

Sołtys Sołectwa Rybakowo Jolanta Kostrubiec – zapytała, kiedy zacznie się remont dróg polnych w 

Rybakowie. 

 

Radna Bożena Adamczak – powiedziała, że mieszkańcy ulicy Lipowej proszą aby chociaż z jednej 

strony był chodnik. Dodała, również że potrzebne są spowalniacze ruchu ponieważ droga jest 

niebezpieczna. 

 

Radna Wanda Grabowska – zaapelowała o likwidację bruku na skrzyżowaniu Żytniej i Makowej w 

Chwalęcicach. Dodała, że tamtędy chodzą maluchy i stwarza to niebezpieczne sytuacje. 

 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – odpowiedziała, że niedługo będzie zlikwidowane, ponieważ 

zostanie tam położona nakładka. 



Radny Andrzej Korona – powiedział, że odnośnie sprawy z PKSem to trzeba wystosować pismo i 
opisać zdarzenia jakie miały miejsce.. 
 
Radny Henryk Brzana – powiedział że chodnik przy wspólnej jest zarośnięty do połowy i nieprawdą 
jest to co mówiła Pani Staro. Zapytał co się dzieje w sprawie przychodni w Wojcieszycach. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak – odpowiedziała, że jesteśmy w trakcie wykonywania dokumentacji. 
Odnośnie chodnika, to jest to droga powiatowa i ma nadzieję że Radny Powiatowy przekaże ten 
temat do realizacji. 
 
Radna Katarzyna Chmiel – Dera – kiedy będzie robiona ulica Niepodległości . 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak - Jesteśmy po podpisaniu umowy z Marszałkiem. W połowie lipca 
zadanie będzie realizowane. 
 
Radny Ireneusz Winnik – powiedział, że na komisji wspominał o dziurze przy warsztacie. 
Poinformował, że wodociągi przyjechały postawiły pachołek informujący o zagrożeniu i pojechali. 
Brak było konkretnej interwencji. 
 
Ad. 6 Wolne wnioski. 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Katarzyna Chmiel – Dera – odczytała pismo pana Śliwińskiego o 
wyrażenie zgody na sprzedaż części działki w Santocznie. 
 
Pan  Śliwiński – mieszkaniec Santoczna – zapytał, dlaczego Rada Gminy Kłodawa na poprzedniej sesji  
nie wyraziła zgody na sprzedaż działki.  
 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa – wyjaśnił, iż działka jest drogą dojazdową do wielu działek i to 
było powodem niewyrażenia zgody na sprzedaż. 
Po dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął  ten punkt. 
 
Ad. 7. Zamknięcie obrad XXVIII Sesji  Rady Gminy Kłodawa  

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa  podziękował wszystkim za 

przybycie i zamknął obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała : 

Kamila Kłosowska 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa 

Jan Czesław Kubera 
 

 


