Protokół z XXXVIII Sesji Rady Gminy Kłodawa,
która odbyła się w dniu 14 marca 2018r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojcieszycach.
Proponowany porządek obrad na XXXVIII Sesję Rady Gminy Kłodawa:
1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie posiedzenia
b) stwierdzenie quorum;
c) przyjęcie porządku obrad.
d) przyjęcie protokołów z XXXVI i XXXVII Sesji Rady Gminy Kłodawa.
2. Sprawozdanie Wójta Gminy Kłodawa z działalności międzysesyjnej.
3. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej w 2017 roku.
4. Przyjęcie planów pracy Komisji stałych na 2018 rok.
5. Uchwalenie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Różanki
stanowiących własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia tej umowy;
b) zmiany uchwały Nr XLIII/332/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 01 października 2014;
c) podziału Gminy Kłodawa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym;
d) podziału Gminy Kłodawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych;
c) zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2018 rok;
d) zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów
i wysokości ich wynagrodzenia;
e) wyodrębnienia środków w 2018 roku na doskonalenie zawodowe nauczycieli, planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
w 2018 roku;
f) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Ad. 1a. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera – przywitał wszystkich zebranych na XXXVIII 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 14 radnych, w związku z czym Sesja jest
prawomocna, aby móc podejmować uchwały.
Ad. 1c. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera – poprosił aby przed przystąpieniem do realizacji
porządku obrad wręczyć gratulacje dla Pani Ewy Bernatowicz – Biłko nauczyciela języka angielskiego
w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Kłodawie za otrzymanie prestiżowego tytułu
nauczyciel innowator; oraz dla Pani Sołtys Zofii Kłos - Gryski za pomoc w uratowaniu życia
potrzebującemu człowiekowi.
W związku z brakiem dalszych uwag do porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera
poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.1c. Przyjęcie protokołów z XXXVI i XXXVII Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Protokoły bez uwag zostały przyjęte jednogłośnie.
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Kłodawa Janem
Czesławem Kuberą złożyli gratulacje Pani Ewie Bernatowicz – Biłko nauczycielowi języka angielskiego
w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Kłodawie za otrzymanie prestiżowego tytułu
nauczyciel innowator; oraz złożyli podziękowania dla Pani Sołtys Zofii Kłos - Gryski za pomoc w
uratowaniu życia potrzebującemu człowiekowi.
Ad. 2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
Ad. 3. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej w 2017 roku.
Plany pracy Komisji stałych Rady gminy Kłodawa zostały przyjęte jednogłośnie bez uwag.
Ad. 4. Przyjęcie planów pracy Komisji stałych na 2018 rok.
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie bez uwag.
Ad. 5a. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
położonych w obrębie ewidencyjnym Różanki stanowiących własność Gminy Kłodawa oraz zgody
na odstąpienie od obowiązkowego trybu zawarcia tej umowy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Gospodarki Komunalnej
przedstawili pozytywną opinię na temat projektu uchwały.
Kierownik Jerzy Jesis omówił projekt uchwały.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera 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 XXXVIII/276/18
Ad. 5b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/332/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia
01 października 2014r.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Gospodarki Komunalnej
przedstawili pozytywną opinię na temat projektu uchwały.
Kierownik Jerzy Jesis omówił projekt uchwały.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera 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 XXXVIII/277/18
Ad. 5c. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Kłodawa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich
granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego; Komisji Gospodarki Komunalnej i
Komisji Oświaty przedstawili pozytywną opinię na temat projektu uchwały.
Sekretarz Gminy Kłodawa Karolina Niciejewska omówiła projekt uchwały.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera 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 XXXVIII/278/18
Ad. 5d. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Kłodawa na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego; Komisji Gospodarki Komunalnej i
Komisji Oświaty przedstawili pozytywną opinię na temat projektu uchwały.
Sekretarz Gminy Kłodawa Karolina Niciejewska omówiła projekt uchwały.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera 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 XXXVIII/279/18
Ad. 5e. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2018 rok.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego; Komisji Gospodarki Komunalnej i
Komisji Oświaty przedstawili pozytywną opinię na temat projektu uchwały.
Skarbnik Gminy Kłodawa Agnieszka Chudziak omówiła projekt uchwały.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera 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 XXXVIII/280/18
Ad. 5f. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na
lata 2018 – 2022.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego; Komisji Gospodarki Komunalnej i
Komisji Oświaty przedstawili pozytywną opinię na temat projektu uchwały.
Skarbnik Gminy Kłodawa Agnieszka Chudziak omówiła projekt uchwały.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera 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 XXXVIII/281/18
Ad. 5g. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze
inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego; Komisji Gospodarki Komunalnej i
Komisji Oświaty przedstawili pozytywną opinię na temat projektu uchwały.
Skarbnik Gminy Kłodawa Agnieszka Chudziak omówiła projekt uchwały.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera 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 XXXVIII/281/18
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych
Głosy za:
14
Głosy przeciw:
0
Głosy wstrzymujące się:
0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXXVIII/282/18
Ad. 5h. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia środków na doskonalenie zawodowe
nauczycieli, planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego i Komisji Oświaty przedstawili
pozytywną opinię na temat projektu uchwały.
Sekretarz Gminy Kłodawa Karolina Niciejewska omówiła projekt uchwały.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera 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 XXXVIII/283/18
Ad. 5i. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w
2018 roku.
Skarbnik Gminy Kłodawa Agnieszka Chudziak omówiła projekt uchwały.
Radny Andrzej Korona – powiedział, iż niejednokrotnie mówiło sensie i potrzebie wprowadzenia
funduszu sołeckiego na teren gminy, dlatego ustosunkuje się do uzasadnienia w którym jest
napisane, że większość sołtysów nie wyraziła zgody na wprowadzenie funduszu. Radny zapytał, jak to
jest możliwe że działacze samorządowi nie chcą pieniędzy na swoją działalność. Radny widzi dwie
możliwości. Pierwsza dotyczy tego, iż sołtysi są albo leniwi albo niezdolni do zmierzenia się z tym
problemem albo uważają, że mają dość pieniędzy na swoją działalność. Ponadto zapytał, dlaczego na
portalu Gminy Kłodawa umieszcza się informacje sołectwa Kłodawa. Pan Sołtys Kubera umieszcza

ogłoszenia na gminnej stronie, ponieważ nie posiada strony sołeckiej. Tylko trzy sołectwa je
posiadają. Radny uważa, że sołectwa powinny mieć strony internetowe, ponieważ znakiem naszych
czasów jest to że jeśli czegoś nie ma w internecie to znaczy że nie istnieje. Radny rozumie, że w
obecnej formie finansowania sołectw nie znajdą się środki na ten cel, w przeciwieństwie do funduszu
sołeckiego. Radny dodał, że komisja statutowa planuje zmienić sposób przyznawania środków za
wynajem sal wiejskich (w tej chwili cały dochód z wynajmu przeznaczany jest dla sołectwa),w ten
sposób, że sołectwa będą mogły otrzymywać środki z wynajmu, ale nie będą musiały. Radny wyraził
nadzieję, że powyższa argumentacja nakłoni radnych do głosowania na korzyść funduszu sołeckiego.
Sołtys Sołectwa Rybakowo Jolanta Kostrubiec – poprosiła Radnego , aby nie obrażał sołtysów.
Dodała, że jej zdaniem sołectwa mają prawo do umieszczania ogłoszeń na stronie gminnej, ponieważ
są jej częścią. Dodała, że sołtysi oprócz społecznie pracują również zawodowo i niekoniecznie znajdą
czas na rozliczanie wniosków.
Radny Andrzej Korona - zapytał, dlaczego Rada obligatoryjnie odbiera sołectwom możliwość
pozyskania większych pieniędzy. Zaproponował, aby wprowadzić fundusz sołecki w sołectwach które
tego chcą.
Skarbnik Agnieszka Chudziak – powiedziała, że zgodnie z przepisami nie można dzielić sołectw.
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – powiedział, że większość sołectw nie
ma gdzie trzymać swoich dokumentów. Odnośnie stron, to gmina bardzo dużo wydaje na inwestycje i
nie ma sensu opłacanie 11 stron. Zdaniem Przewodniczącego to wyrzucanie pieniędzy w błoto.
Ponadto procedura rozliczania środków zewnętrznych jest bardzo drobiazgowa. Radny zapytał kto
będzie zwracał środki jeśli sołtys źle rozliczy wniosek.
Radny Andrzej Korona – zgłosił zdanie odrębne na piśmie i zawnioskował o dołączenie pisma do
protokołu.
Radny Benedykt Piotrowski – zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji i przystąpienie do głosowania.
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera - poddał wniosek pod głosowanie.
Głosy za zakończeniem dyskusji – 10
Głosy przeciw – 2
Głosy wstrzymujące się 2.
Dyskusja została zakończona.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – 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 podpozycją Nr XXXVIII/284/18.
Ad. 6. Interpelacje i zapytania Radnych.
Radna Katarzyna Chmiel – Dera – złożyła na piśmie interpelacje w sprawie drogi Różanki – Janczewo.
Radna Bożena Adamczak – powiedziała, że zgłaszała interpelację w sprawie obniżenia poboczy przy
drodze Wojcieszyce – Różanki, która została przekazana do Starostwa Powiatowego. Sytuacja na tej
drodze wygląda tak, że po deszczu stoi woda. Podobnie jest na ulicy Lipowej – nowa nakładka jest
popękana a woda z poboczy spływa na asfalt. Kierownik Tokarczuk stwierdził, że wszystko jest w

porządku i woda nie zalega na asfalcie. Radna dodała, że to nie w porządku że osoba odpowiedzialna
za drogi powiatowe odpowiada w taki sposób.
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – odpowiedziała, że pilnie trzeba zwołać spotkanie z Panią
Starostą, ponieważ interpelacje radnych nie są realizowane.
Sołtys Sołectwa Różanki Agata Jackowska – zapytała, czy można wyrównać drogi przy siłowni i
postawić mały plac zabaw.
Radna Wanda Grabowska – zapytała, kiedy będą budowane siłownie w Chwalęcicach.
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak - odpowiedziała, że do końca maja siłownie mają być
zrealizowane a równanie dróg będzie robione jak pogoda na to pozwoli.
Ad. 7. Wolne wnioski.
Radna Bożena Adamczak – podziękowała za pomoc przy organizacji jubileuszu setnych urodzin
mieszkance Różanek oraz zapytała, które ulice będą miały wyłączony prąd.
Sekretarz Karolina Niciejewska – odpowiedziała, że smsa o takiej treści Gmina otrzymała z Enei.
Niestety nie podano w nim ulic, które będą miały wyłączony prąd.
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – poprosił o dwa słowa w sprawie
planowanego internetu na terenie Gminy Kłodawa. Sołtysi roznosi li ankiety a teraz okazuje się, że
będzie jeszcze inna firma.
Radny Roman Leśnicki – powiedział, że było spotkanie z przedstawicielem Orange, informacje
wyszły do mieszkańców a teraz wychodzi coś przeciwnego. Dodał, że sytuacja jest żenujące względem
mieszkańców
Kierownik Agnieszka Szurgot – Miłosz – wyjaśniła, że były dwa przetargi. Jeden wygrała firma Orange
a drugi firma Netline. Firma Orange posiada okręg na który były zbierane ankiety. Netline nie zbierała
ankiet, tylko otrzymali adresy z Urzędu Marszałkowskiego. Poza tym firma Netline ma czas realizacji
do sierpnia 2018 a Orange do 2019 roku. Kierownik dodała, że więcej informacji otrzymają w
poniedziałek o 10.00.
Radny Wiesław Paluch – powiedział, że zbliżą się wiosna a stan dróg powiatowych jest beznadziejny.
Radny zaproponował, żeby powołać komisję, obwieźć Radnych, zrobić dokumentację fotograficzną i
zgłosić do prokuratury.
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – zaproponował, aby najpierw zrobić
spotkanie ze Starostą.
Radny Wiesław Paluch – odpowiedział, że takie spotkania nic nie dają i poprosił aby potraktować
jego wypowiedź jak wniosek formalny.
Radny Andrzej Korona – poparł wniosek Radnego Palucha.
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – wyraziła obawę, że takim działaniem spowodujemy, że
powiat nie będzie chciał nawiązywać z nami żadnej współpracy.
Po dalszej dyskusji Radni zgodzili się aby najpierw zorganizować spotkanie z Panią Starostą.

Ad. 8. Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Kłodawa.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa, podziękował
wszystkim za przybycie oraz zamknął obrady XXXIX Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Kamila Kłosowska
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa
Jan Czesław Kubera

