Protokół z XXXII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 25 października 2017r.
o godzinie 11.00 w Sali „Korsakówka” przy Nadleśnictwie 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 XXX i XXXI Sesji Rady Gminy Kłodawa.
2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
3. Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gorzowie w Gorzowie Wielkopolskim na
temat analizy oświadczeń majątkowych osób funkcyjnych oraz Radnych Gminy Kłodawa.
4. Informacja Wójta Gminy nt. stanu realizacji zadań oświatowych Gminy Kłodawa za rok
szkolny 2016/2017.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie pod nazwą
„Wykonanie nakładki asfaltowej w ciągu drogi powiatowej nr 1404F między miejscowościami
Wojcieszyce i Różanki”
b) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznych położonych
w Chwalęcicach;
c) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznych;
d) zmiany uchwały Rady Gminy Kłodawa Nr XXIV/191/17 z dnia 25 stycznia 2017r.;
e) przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy
Kłodawa”
f) przekształcenia zespołów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłodawa
w ośmioletnie szkoły podstawowe;
g) zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2017 rok;
h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2017 – 2020.
6. Interpelacje i zapytania Radnych.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Ad. 1a. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera – przywitał wszystkich zebranych na XXXII 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 13 radnych, w związku z czym Sesja jest
prawomocna, aby móc podejmować uchwały.
Ad. 1c. Przyjęcie porządku obrad.
Radny Andrzej Korona – w związku z tym, że w porządku obrad ponownie nie ma punktu
dotyczącego uchwalenia Statutu Gminy Kłodawa, radny wniósł wprowadzenie do porządku obrad
punktu 6 o treści: Przyczyny zahamowania prac nad Statutem Gminy Kłodawa. Radny omówił
przebieg prac Komisji Statutowej nad dokumentem przypominając, że dokument został złożony w
biurze rady rok temu. Ponadto w kwietniu odbyło się wspólne posiedzenie komisji na którym projekt

statutu został pozytywnie zaopiniowany przez wspólne posiedzenie komisji . Radny dodał, że
obowiązujący Statut jest niezgodny z prawem, ponieważ jego część została unieważniona przez
Wojewodę.
Mecenas Grzesiowski – odpowiedział, że Statut jest zgodny z prawem. Statut obowiązuje i nie ma
obowiązku ani nakazów prawnych żeby go zmienić a błędy zostały unieważnione przez Nadzór
Wojewody.
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera poddał pod głosowanie wniosek złożony przez
Radnego Koronę.
W Głosowaniu udział wzięło udział 12 radnych.
Głosy za- 3
Głosy przeciw – 5
Głosy wstrzymujące się – 4.
Wniosek nie został przyjęty.
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad projektów
uchwał w sprawach: zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej dla Gminy Lubiszyn na

wykonanie inwestycji drogowej i określenia szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
W związku z brakiem dalszych uwag do porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera
poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad z poprawkami zgłoszonymi przez Panią Wójt.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad 1d. Przyjęcie protokołów z XXX i XXXI Sesji Rady Gminy Kłodawa.
W związku z brakiem uwag do protokołu Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera poddał ich
przyjęcie pod głosowanie.
Protokoły został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
Wójt Gminy Anna Mołodciak – omówiła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
Radna Bożena Adamczak – podziękowała Pani Wójt w imieniu swoim i mieszkańców za piękne
nakładki na ulicach Zielonej i Brzozowej w Różankach oraz za spowalniacz na ulicy Lipowej . Dodała że
lata pisania petycji i próśb przyniosły efekty a Pani Wójt dotrzymała słowa.
Radna Katarzyna Chmiel – Dera – powiedziała, że uroczystość „Dzień Seniora” została pięknie
zorganizowana i po raz pierwszy skupiła tak wiele osób, ponieważ ok 500. Zapytała o prace nad
obeliskiem w Różankach i poprosiła o wgląd do dokumentacji.

Kierownik Monika Antczak – odpowiedziała, że dokumentacja na obelisk została przekazana Panu
Derze, żeby przedstawił na Radzie Sołeckiej.
Radna Bożena Adamczak – wyjaśniła, że Pan Dera nie przekazał dokumentacji ponieważ miał
problemy zdrowotne. Radna nawiązała do „Dnia Seniora” dodając, że uroczystość odbyła się z wielką
pompą i wielkim zaangażowaniem pracowników.
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – podziękowała za miłe słowa i dodała, że wszystkie jednostki
organizacyjne były zaangażowane w organizację tej uroczystości.
Radny Wiesław Paluch – zapytał kiedy chodnik na ulicy Jeziornej będzie realizowany.
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – odpowiedziała, że firma ma zadanie zlecone
i prawdopodobnie w listopadzie będzie realizowane po rozliczeniu ul. Turkusowej w Kłodawie
i Zdroisku.
Radny Czesław Konieczuk – powiedział że rozpoczęła się budowa remizy w Santocku. Dodał, że jak
wszystko dobrze pójdzie to zadanie zostanie zakończone przed czasem.
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera – poprosił o kosze przy niemieckim cmentarzu.

Ad. 3.Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gorzowie w Gorzowie Wielkopolskim
na temat analizy oświadczeń majątkowych osób funkcyjnych oraz Radnych Gminy
Kłodawa.
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera odczytał pismo Naczelnika Urzędu
Skarbowego dotyczące oświadczeń majątkowych osób funkcyjnych oraz Radnych.
Ad. 4. Informacja Wójta Gminy nt. stanu realizacji zadań oświatowych Gminy Kłodawa za
rok szkolny 2016/2017.
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera przedstawił pozytywną opinię komisji na
temat sprawozdania.
Dyrektor Szkoły w Kłodawie Dorota Żołądziejewska – odniosła się do dyskusji która miała
miejsce na Komisji Oświaty. Powiedziała, że sprawozdanie jest przygotowywane na
podstawie informacji jaką przekazujemy do organu prowadzącego. Podziękowała Radnemu
Koronie za pytanie o to czy ze sprawozdań formułowane są wnioski. Powiedziała, że wnioski
są formułowane i przedstawiane na Radzie Pedagogicznej. Dodała, że nie można wydawać
opinii o szkole na podstawie tabelki zawierającej wyniki gimnazjalne. Informacja, którą
Państwo otrzymali nie zawiera danych dotyczących trudnego obszaru szkoły jakim jest
wychowanie i opieka, pomoc psychologiczno – pedagogiczna, nauczanie indywidualne,
wizyty w domach, współpraca z GCPR-em, Policją, prowadzona działalność profilaktyczna.
Nie mają Państwo informacji o problemach z jakimi boryka się szkoła, nie znacie losów
naszych absolwentów. Ponad 90% absolwentów dostaje się do szkół pierwszego wyboru a to
świadczy o pracy szkoły. Padło pytanie o to dlaczego tle dzieci idzie do Gorzowa. Zdaniem
Dyrektor to bardzo dobrze, ponieważ gdyby było inaczej trzeba by było dobudować jeszcze
jedno piętro szkoły. Poprosiła aby żądać od Dyrektorów informacji które da się porównać z
latami ubiegłymi.

Sołtys sołectwa Wojcieszyce Regina Korona – poprosiła o wytłumaczenie wyników Powiatu.
Dyrektor Szkoły w Kłodawie Dorota Żołądziejewska – odpowiedziała, że w skład wyników
wchodzi również Gorzów. Czynników warunkujących ten wynik jest bardzo dużo. Proszę
wziąć pod uwagę, że jest to wynik dwóch szkół.
Radny Powiatowy Andrzej Legan – powiedział, że w wyniku małych szkół wyniki będą różne.
Wiele zależy od rocznika dzieci. Dodał, że jego zdaniem szkoły są bardzo dobre i należy im
pomagać.
Radny Andrzej Korona – powiedział, że Rada powinna wyciągnąć wnioski z tego co
powiedziała Pani Dyrektor ponieważ na komisji faktyczni faktycznie pominęliśmy
najważniejsze problemy związane z procesem pedagogiczno – wychowawczym. Zaapelował,
aby w przyszłym roku głębiej pochylić się nad tymi problemami.
Ad. 5a Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Gorzowskiego na zadanie pod nazwą „Wykonanie nakładki asfaltowej w ciągu drogi
powiatowej nr 1404F między miejscowościami Wojcieszyce i Różanki”
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak - omówiła projekt uchwały.
Mecenas Krzysztof Grzesiowski – w imieniu Pani Wójt poprosiło zmianę publikatora w
podstawie prawnej przy ustawie o samorządzie gminnym, ponieważ pojawił się nowy
dziennik ustaw i pozycja. Poprosił o poprawka na 1875.
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera – przedstawił pozytywne opinie Komisji w
przedmiocie projektu uchwały. Następnie po dyskusji 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 XXXI/243/17
Ad. 5b Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
nieruchomości od osób fizycznych położonych w Chwalęcicach.
Kierownik Jerzy Jesis – omówił projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera – przedstawił pozytywne opinie Komisji w
przedmiocie projektu uchwały. Następnie po dyskusji poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Głosy za:
13

Głosy przeciw:
Głosy wstrzymujące się:

0
0

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXXII/244/17.

Ad. 5c. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Kłodawa nr XXIV/191/17
z dnia 25 stycznia 2017r.
Kierownik Jerzy Jesis – omówił projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera – przypomniał, że komisja nie zajęła
stanowiska, ponieważ czekała na stanowiska Państwa Pierzeckich w tej sprawie.
Pani Pierzecka – powiedziała, że uchwała uporządkuje stan faktyczny ze stanem prawnym.
W związku z brakiem dalszych głosów 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 XXXII/245/17
Ad. 5d. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest dla Gminy Kłodawa”.
Kierownik Jerzy Jesis – omówił projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera – przedstawił pozytywne opinie Komisji w
przedmiocie projektu uchwały. Następnie po dyskusji 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 XXXII/246/17
Ad. 5e. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia zespołów szkół dla których organem
prowadzącym jest Gmina Kłodawa w ośmioletnie szkoły podstawowe.
Sekretarz Gminy Karolina Niciejewska – omówiła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera – przedstawił pozytywne opinie Komisji w
przedmiocie projektu uchwały. Następnie po dyskusji 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 XXXII/247/17
Ad. 5g. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2017
rok.
Skarbnik Gminy Agnieszka Chudziak – omówiła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera – przedstawił pozytywne opinie Komisji w
przedmiocie projektu uchwały. Następnie po dyskusji poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Głosy za:
13
Głosy przeciw:
0
Głosy wstrzymujące się:
0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXXII/248/17
Ad. 5h. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kłodawa.
Skarbnik Gminy Agnieszka Chudziak – omówiła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera – przedstawił pozytywne opinie Komisji w
przedmiocie projektu uchwały. Następnie po dyskusji 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 XXXII/249/17
Ad. 5i. Podjęcie uchwały Nr XXXII/250/17 w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy
finansowej dla Gminy Lubiszyn na wykonanie inwestycji drogowej.
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – omówiła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera – przedstawił pozytywne opinie Komisji w
przedmiocie projektu uchwały. Następnie po dyskusji poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Głosy za:
13
Głosy przeciw:
0

Głosy wstrzymujące się:

0

Ad. 5j. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – omówiła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera – przedstawił pozytywne opinie Komisji w
przedmiocie projektu uchwały. Następnie po dyskusji 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 XXXII/251/17.
Ad. 6. Interpelacje i zapytania radnych.
Radni nie zgłosili interpelacji
Ad. 7. Wolne wnioski.
Radny Andrzej Korona – zapytał, kiedy projekt Statutu zostanie wprowadzony pod obrady sesji i z
czego wynika opóźnienie.

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – omówiła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera – przedstawił pozytywne opinie Komisji w
przedmiocie projektu uchwały. Następnie po dyskusji poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Mecenas Grzesiowski– odpowiedział, że żadne przepisy nie określają terminu jaki Pan
Przewodniczący ma na wniesienie projektu uchwały pod obrady sesji. Dodał, że sam ma wiele
wątpliwości do projektu statut. Brakuje w nim fundamentalnych kwestii tj. np. głosowanie.
Radny Gerd Bieryło – powiedział, że dziś powinien zostać ustalone termin w którym projekt Statutu
zostanie przedstawiony na komisjach.
Radny Czesław Konieczuk – zaproponował, aby projekt Statutu jeszcze raz puścić na komisje.
Poinformował, że zamierza zorganizować posiedzenie Komisji Komunalnej na którym zostanie
poruszony problem melioracji wodnych. Na komisję zaproszenie otrzymają Prezesi spółek wodnych
oraz sołtysi.
Sołtys Sołectwa Rybakowo Jolanta Kostrubiec – poprosiła aby na skrzyżowaniu ulic Polnej i
Letniskowej podciąć gałęzie. Poinformowała, że Pan dowożący dzieci do szkoły rozwija zbyt dużą
prędkość.

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – powiedziała, że zbliża się termin konkursu przyznawania
środków dla organizacji pozarządowych dlatego pozwoliła sobie zaprosić na Sesję Prezesów Klubów
Sportowych działających na terenie Gminy Kłodawa aby omówili jak wygląda działanie klubów na
terenie Gminy Kłodawa, jakie środki poza dotacją udaje im się pozyskać, jakie inwestycje udało im się
poczynić oraz o planach na lata kolejne.
Przed wystąpieniem Prezesów Klubów Sportowych głos zabrała Skarbnik Gminy Agnieszka Chudziak
– omówiła jakie środki zostały w roku bieżącym przyznane na działalność klubów oraz jakie
inwestycje zostały zrealizowane.
Po dyskusji Przewodniczący Rady gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera zamknął dyskusję w tym
punkcie.
Ad. 8. Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Gminy Kłodawa.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan
Czesław Kubera zamknął obrady XXXII Sesji Rady Gminy Kłodawa.

Protokołowała:
Kamila Kłosowska

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa
Jan Czesław Kubera

