
Protokół z XXX Sesji Rady Gminy Kłodawa, 
która odbyła się w dniu 06 września 2017r. 

w Sali Wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. 
 
Proponowany porządek obrad na XXX Sesję Rady Gminy Kłodawa: 
1. Sprawy organizacyjne:  
a) otwarcie posiedzenia; 
b) stwierdzenie quorum; 
c) przyjęcie porządku obrad;. 
d) przyjęcie protokołów z XXVII, XXVIII, XXIX Sesji Rady Gminy Kłodawa 
2. Wręczenie stypendium naukowego uczennicy Julii Zwiech z tytułu uzyskania wyników w 
nauce w roku szkolnym 2016/2017. 
3. Podziękowanie pracownikom Ośrodka Doradztwa Rolniczego za długoletnią współpracę z 
rolnikami z terenu Gminy Kłodawa. 
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 
5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie za 2016 
rok. 
6. Informacja Wójta Gminy o pracach na drogach gminnych w I półroczu i planach na drugie 
półrocze 2017r. 
7. Informacja o realizacji planów zagospodarowania przestrzennego. 
8. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) przekształcenia zespołów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłodawa w 
ośmioletnie szkoły podstawowe; 
b) udzielenia dotacji  z budżetu Gminy Kłodawa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Santocku; 
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2017 – 2020; 
d) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2017 rok; 
e) wyrażenia zgody na zbycie dla Skarbu Państwa – GDDiK nieruchomości gruntowej; 
f) wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej położonej w 
Santocku; 
g) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznych położonych w 
Santocku; 
h) wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej położonej w 
Kłodawie;  
i) wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa – Starosty Gorzowskiego nieruchomości 
gruntowej; 
j) wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej położonej w 
Kłodawie;  
k) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lubiszyn na wykonanie inwestycji drogowej; 
l) wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu lokali użytkowych położonych w 
Wojcieszycach               i Kłodawie; 
ł) uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Kłodawa na lata 2017-2020 
z perspektywą na lata 2021-2024”, 
m) wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie postawienia 
w stan likwidacji szpitala w Kostrzynie nad Odrą. 
9. Wolne wnioski. 
10. Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Gminy Kłodawa. 



 
Ad. 1a. Otwarcie posiedzenia. 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera – przywitał wszystkich zebranych na XXX 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. 
W związku z brakiem uwag do porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera 
poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad 1d. Przyjęcie protokołów z  XXVII, XXVIII, XXIX  Sesji Rady Gminy  Kłodawa. 
W związku z brakiem uwag do protokołów  Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera poddał 
ich przyjęcie pod głosowanie. 
Protokoły zostały przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 2. Wręczenie stypendium naukowego uczennicy Julii Zwiech z tytułu uzyskania wyników 
w nauce w roku szkolnym 2016/2017. 
W związku z nieobecnością  laureatki punkt nie został zrealizowany. 
 
Ad.3. Podziękowanie pracownikom Ośrodka Doradztwa Rolniczego za długoletnią 
współpracę z rolnikami z terenu Gminy Kłodawa. 
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Kłodawa 
podziękowali Pani Wieńczysławie Piórkowskiej i Panu Kazimierzowi Hanuszkiewiczowi za 
długoletnią współpracę z rolnikami z terenu Gminy Kłodawa. 
 
Ad. 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 
Wójt Gminy Anna Mołodciak – omówiła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 
 
Radna Katarzyna Chmiel – Dera – podziękowała za prace remontowe w szkole w Różankach 
o przeprowadzenie których wnioskowała. Poprosiła o wykonanie nawodnienia przy ulicy 
Zielonej w Różankach. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – podziękował za podejmowane 
działania w sprawie budowy ścieżek rowerowych. 
 
Radny Ireneusz Winnik – zwrócił uwagę że ścieżka (przejście) na ulicy Gorzowskiej bocznej 
jest nieoświetlona, ponadto miejsce jest zarośnięte krzakami  a w roku ubiegłym był tam 
wypadek. Pani wjechała rowerek prosto pod samochód. 
 
Radny Czesław Konieczuk – poprosił aby egzekwować od rowerzystów jazdy po ścieżkach 
rowerowych. 
 



Radny Wiesław Paluch – podziękował Pani Wójt za deklaracje odnośnie budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 
 
Ad. 5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie za 
2016 rok. 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – przedstawił pozytywne opinie 
Komisji Rady Gminy na temat sprawozdania i po dyskusji poddał jego przyjęcie pod 
głosowanie. 
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 
 
Ad.6. Informacja Wójta Gminy o pracach na drogach gminnych w I półroczu i planach na 
drugie półrocze 2017r. 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – przedstawił pozytywne opinie 
Komisji Rady Gminy na temat informacji i po dyskusji poddał jej przyjęcie pod głosowanie. 
Informacja została przyjęte jednogłośnie. 
 
Ad. 7. Informacja o realizacji planów zagospodarowania przestrzennego. 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – przedstawił pozytywne opinie 
Komisji Rady Gminy na temat informacji i po dyskusji poddał jej przyjęcie pod głosowanie. 
Informacja została przyjęte jednogłośnie. 
 
Ad. 8a. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zespołów Szkół, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Kłodawa w ośmioletnie szkoły podstawowe. 
Z-ca Wójta Gminy Kłodawa Andrzej Kwiatkowski omówił projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – przedstawił pozytywne opinie 
Komisji Rady Gminy na temat projektu uchwały i po dyskusji poddał jej przyjęcie 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 XXX/228/17 

 
Ad. 8b. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Kłodawa dla 
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Santocku. 
Skarbnik Gminy Kłodawa Agnieszka Chudziak  - omówiła projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – przedstawił pozytywne opinie 
Komisji Rady Gminy na temat projektu uchwały i po dyskusji poddał jej przyjęcie 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 XXX/229/17 

 



Ad. 8c. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Kłodawa na lata 2017 – 2020. 
Skarbnik Gminy Kłodawa Agnieszka Chudziak  - omówiła projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – przedstawił pozytywne opinie 
Komisji Rady Gminy na temat projektu uchwały i po dyskusji poddał jej przyjęcie 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 XXX/230/17. 
 
Ad. 8d. 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 pozytywne opinie 
Komisji Rady Gminy na temat projektu uchwały i po dyskusji poddał jej przyjęcie 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 XXX/231/17 
 
Ad. 8e. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie dla Skarbu Pańśtwa GDDiK 
nieruchomości gruntowej. 
Kierownik Referatu Inwestycji Jerzy Jesis  - omówił projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – przedstawił pozytywne opinie 
Komisji Rady Gminy na temat projektu uchwały i po dyskusji poddał jej przyjęcie 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 XXX/232/17 
 
Ad. 8f. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej 
nieruchomości gruntowej położonej w Santocku 
Kierownik Referatu Inwestycji Jerzy Jesis  - omówił projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – przedstawił pozytywne opinie 
Komisji Rady Gminy na temat projektu uchwały i po dyskusji poddał jej przyjęcie pod 
głosowanie. 



W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 
Głosy za:                                          12 
Głosy przeciw:                                 0 
Głosy wstrzymujące się:                0 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana Nr XXX/233/17 
 
Ad. 8 g. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 
nieruchomości od osób fizycznych położonych w Santocku. 
Kierownik Referatu Inwestycji Jerzy Jesis  - omówił projekt uchwały. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Katarzyna Chmiel Dera – przedstawiła negatywne opinie 
Komisji Rady Gminy na temat projektu uchwały i po dyskusji poddała jej przyjęcie pod 
głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych. 
Głosy za:                                          0 
Głosy przeciw:                                11 
Głosy wstrzymujące się:                0 
 
Uchwała nie została przyjęta. 
 
Ad. 8h.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej 
nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie. 
Kierownik Referatu Inwestycji Jerzy Jesis  - omówił projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – przedstawił pozytywne opinie 
Komisji Rady Gminy na temat projektu uchwały i po dyskusji poddał jej przyjęcie 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 XXX/234/17 
 
Ad. 8i. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej 
nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie. 
Kierownik Referatu Inwestycji Jerzy Jesis  - omówił projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – przedstawił pozytywne opinie 
Komisji Rady Gminy na temat projektu uchwały i po dyskusji poddał jej przyjęcie 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 XXX/235/17 
 
Ad. 8j. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej 



nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie. 
Kierownik Referatu Inwestycji Jerzy Jesis  - omówił projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – przedstawił pozytywne opinie 
Komisji Rady Gminy na temat projektu uchwały i po dyskusji poddał jej przyjęcie 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 XXX/236/17. 
 
Ad. 8k. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lubiszyn na 
wykonanie inwestycji drogowej. 
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak  - omówiła projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – przedstawił pozytywne opinie 
Komisji Rady Gminy na temat projektu uchwały i po dyskusji poddał jej przyjęcie 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 XXX/237/17 
 
Ad. 8l. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na przedłużenie umów najmu lokali 
użytkowych położonych w Wojcieszycach. 
Kierownik Referatu Komunalnego Monika Antczak  - omówiła projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – przedstawił pozytywne opinie 
Komisji Rady Gminy na temat projektu uchwały i po dyskusji poddał jej przyjęcie 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 XXX/238/17 
 
Ad. 8ł. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu ochrony Środowiska dla Gminy 
Kłodawa na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2010 – 2024. 
Kierownik Referatu Komunalnego Monika Antczak  - omówiła projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – przedstawił pozytywne opinie 
Komisji Rady Gminy na temat projektu uchwały i po dyskusji poddał jej przyjęcie 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 XXX/239/17 
 
Ad. 8m. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego w 
sprawie postawienia w stan likwidacji szpitala w Kostrzynie nad Odrą. 
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak  - omówiła projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – przedstawił pozytywne opinie 
Komisji Rady Gminy na temat projektu uchwały i po dyskusji poddał jej przyjęcie pod 
głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 
Głosy za:                                          10 
Głosy przeciw:                                 1 
Głosy wstrzymujące się:                1 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXX/240/17 
 
Ad. 9. Wolne wnioski. 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Kłodawa Katarzyna Chmiel – Dera – odczytała: 

I. Skargę Pana Daniela Hendlika z Kostrzyna nad Odrą na Sołtysa Sołectwa Santocko Rafała 

Chodkiewicza. Skarga dotyczy niedopełnienia czynności przy wynajmie sali w Santocku 

polegających na niespisaniu protokołu zdawczo odbiorczego  umożliwiającego rozliczenie 

mediów i części kaucji. 

II. Odpowiedź Sołtysa na powyższą skargę. 

III. Wnioski złożone przez Komisję Rewizyjną po przeanalizowaniu skargi: 

1. Z uwagi na rażące nieprawidłowości przy wynajmie sali skarga została uznana za zasadną 

2. W związku z brakiem  protokołu zdawczo odbiorczego (Sołtys Sołectwa Santocko nie spisał 

liczników przed wynajęciem sali) umożliwiającego rozliczenie mediów (prąd, woda) nie 

pobierać opłaty za wykorzystane media. 

3. Pobrana kaucja powinna zostać zwrócona. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – podziękował Radnym z Kłodawy 

za wkład pracy przy dożynkach sołeckich. 

 

Skarbnik Gminy Kłodawa Agnieszka Chudziak –przypomniała, że 30 września upływa termin 

składania wniosków do budżetu na 2018 rok. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Kłodawa Katarzyna Chmiel – Dera – poinformowała o 

działaniach które podjęła, zmierzających do budowy ścieżki rowerowej przy drodze krajowej 

nr 22. Następnie złożyła na piśmie interpelację w sprawie dokończenia budowy chodnika na 

skrzyżowaniu ulic Gorzowskiej i Wiśniowej, oraz dokończenie budowy chodnika przy ulicy 

Niepodległości bocznej. 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – odpowiedziała, że jak zrealizujemy zadania które 

teraz są zlecone, ocenimy czy możemy sobie na to pozwolić w tym roku. 



 

Ad. 10. Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan 
Czesław Kubera zamknął obrady XXX Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
 
 
Protokołowała: 
Kamila Kłosowska 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa 
Jan Czesław Kubera 

 

 

 

 

 

 
 

 


