
Protokół z XXXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa, 
która odbyła się w dniu 29 stycznia 2018r. 

w Sali Wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. 
 
Proponowany porządek obrad na XXXVII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Kłodawa: 
1. Sprawy organizacyjne:  
a) otwarcie posiedzenia; 
b) stwierdzenie quorum; 
c) przyjęcie porządku obrad. 
2. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) regulaminu porządku i utrzymania czystości; 
b) ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, dla 
których Gmina Kłodawa jest organem prowadzącym na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów; 
c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie pod nazwą „Remont 
drogi powiatowej w miejscowości Wojcieszyce”; 
d) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie pod nazwą „Remont 
drogi powiatowej w miejscowości Santocko” 
3. Wolne wnioski. 
4. Zamknięcie obrad XXXVII Nadzwyczajnej 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. 2a. Podjęcie uchwały w regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Kłodawa. 
Z-ca Wójta Gminy Kłodawa Andrzej Kwiatkowski – omówił projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa  Jan Czesław Kubera – przedstawił pozytywną opinię 
wspólnego posiedzenia komisji na temat projektu uchwały,  następnie w związku z brakiem 
uwag poddał przyjęcie 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/272/18 



 
Ad. 2b. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych 
przedszkoli i szkół podstawowych, dla których Gmina Kłodawa jest organem prowadzącym 
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia tych kryteriów 
Sekretarz Gminy Karolina Niciejewska – omówił projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa  Jan Czesław Kubera – przedstawił pozytywną opinię 
wspólnego posiedzenia komisji na temat projektu uchwały wraz z poprawkami naniesionymi 
na posiedzeniu komisji, następnie w związku z brakiem uwag poddał przyjęcie 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/273/17. 
 
Ad. 2c. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Gorzowskiego na zadanie pod nazwą „Remont drogi powiatowej w miejscowości 
Wojcieszyce. 
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – omówiła projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa  Jan Czesław Kubera – przedstawił pozytywną opinię 
wspólnego posiedzenia komisji na temat projektu uchwały, następnie w związku z brakiem 
uwag poddał przyjęcie 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/274/17. 
 
Ad. 2d. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Gorzowskiego na zadanie pod nazwą „Remont drogi powiatowej w miejscowości Santocko. 
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – omówiła projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa  Jan Czesław Kubera – przedstawił pozytywną opinię 
wspólnego posiedzenia komisji na temat projektu uchwały, następnie w związku z brakiem 
uwag poddał przyjęcie 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/275/17. 
 



Ad. 3. Wolne wnioski. 
Radni nie zgłosili wolnych wniosków. 
 
Ad. 4. Zamknięcie obrad XXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan 
Czesław Kubera zamknął obrady XXXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
 
 
Protokołowała: 
Kamila Kłosowska 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa 
Jan Czesław Kubera 

 
 
 
 


