
Protokół z XXXVI Sesji Rady Gminy Kłodawa, 
która odbyła się w dniu 20 grudnia 2017r. 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojcieszycach. 
 
Proponowany porządek obrad. 
1. Sprawy organizacyjne: 
a) otwarcie posiedzenia; 
b) stwierdzenie quorum; 
c) przyjęcie porządku obrad; 
d) przyjęcie protokołów z XXXII, XXXIII i XXXV Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej. 
3. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w 2017 roku. 
4. Uchwalenie uchwał w sprawach: 
a) uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2018 rok; 
b) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2018 – 2022; 
c) zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2017 rok; 
d) planu pracy Rady Gminy Kłodawa; 
e) planu pracy Komisji Rewizyjnej; 
f) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od osoby fizycznej położonych 
w Chwalęcicach; 
g) wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej położonej 
w Santocku; 
h) nadania nazwy ulicy w miejscowości Chwalęcice. 
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Wolne wnioski. 
7. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
 
Ad. 1a. Otwarcie posiedzenia. 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera – przywitał wszystkich zebranych na XXXVI 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. 
 
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 XXXII, XXXIII i XXXV 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 za nakładkę asfaltową w Różankach i wykonane 
oświetlenie zwłaszcza na ulicy Zielonej. 
 
Ad. 3. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w 2017 roku. 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – powiedział, że sprawozdanie 
zostało omówione na komisjach i uzyskało pozytywną opinię, następnie w związku z brakiem 
dalszych uwag zamknął dyskusję w tym punkcie. 
 
Ad. 4a. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały  budżetowej Gminy Kłodawa na 2018 rok. 
Skarbnik Gminy Kłodawa Agnieszka Chudziak – omówiła projekt uchwały. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Kłodawa Katarzyna Chmiel – Dera – odczytała uchwałę 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gorzowie Wlkp w sprawie pozytywnej opinii dla projektu 
budżetu Gminy Kłodawa na 2018 rok. 
 
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 14 radnych. 
Głosy za:                                          14 
Głosy przeciw:                                 0 
Głosy wstrzymujące się:                0 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXXII/263/17. 
 
Ad. 4b. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na 
lata 2018 – 2022 . 
Skarbnik Gminy Kłodawa Agnieszka Chudziak – 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 14 radnych. 
Głosy za:                                          14 
Głosy przeciw:                                 0 
Głosy wstrzymujące się:                0 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXXII/264/17. 
 
Ad. 4c. 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 
wspólnego posiedzenia komisji na temat projektu uchwały, następnie w związku z brakiem 
uwag poddał przyjęcie 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 XXXVI/265/17 
 
Ad. 4d. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa. 
Skarbnik Gminy Kłodawa Agnieszka Chudziak – 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 14 radnych 
Głosy za:                                          14 
Głosy przeciw:                                 0 
Głosy wstrzymujące się:                0 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXXVI/266/17 
 

Ad. 4e. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Kłodawa.  
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 14 radnych. 
Głosy za:                                          13 
Głosy przeciw:                                 0 
Głosy wstrzymujące się:                0 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXXII/267/17. 
 
Ad. 4f. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. 
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 14 radnych. 
Głosy za:                                          14 
Głosy przeciw:                                 0 
Głosy wstrzymujące się:                0 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXXII/268/17. 
 
Ad. 4f. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 
nieruchomości od osoby fizycznej. 
Kierownik Jerzy Jesis – 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 14 radnych. 
Głosy za:                                          14 
Głosy przeciw:                                 0 
Głosy wstrzymujące się:                0 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXXII/269/17. 
 
Ad. 4g. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej 
nieruchomości gruntowej położonej w Santocku. 
Kierownik Jerzy Jesis – 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 14 radnych. 
Głosy za:                                          14 
Głosy przeciw:                                 0 
Głosy wstrzymujące się:                0 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXXII/270/17. 
 
Ad. 4h. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy  w miejscowości Chwalęcice. 
Kierownik Jerzy Jesis – 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 14 radnych. 
Głosy za:                                          14 
Głosy przeciw:                                 0 
Głosy wstrzymujące się:                0 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXXII/271/17. 
 
Ad. 5. Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Nie zgłoszono interpelacji. 
 
Ad. 6. Wolne wnioski 
Radny Roman Leśnicki – poprosił o interwencje w PKSie w sprawie rozkładów jazdy. 
 
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – odpowiedziała, że PKS testuje aplikację  - system 
zawiadamiania o zmianach w rozkładach jazdy. 
 
Radna Katarzyna Chmiel – Dera – poparła radnego w powyższej sprawie i zapytała czy 
wyjaśniono cokolwiek w sprawie problemów z liniami 1a i 1b. 
 



Z-ca Wójta Gminy Andrzej Kwiatkowski – odpowiedział, że PKS tłumaczy te zmiany brakiem 
pracowników. Dodał, że Urząd będzie egzekwował wywiązywanie się z umowy. 
 
Ad. 7. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący podziękował wszystkim za 
przybycie i zamknął obrady XXXVI Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: 
Kamila Kłosowska 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa 
Jan Czesław Kubera 

 
 
 
 
 
 

 


