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Protokół z XLII Sesji Rady Gminy Kłodawa, 
która odbyła się w dniu 30 maja 2018r. 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojcieszycach. 
 
Proponowany porządek obrad na XLII Sesję Rady Gminy Kłodawa: 
1. Sprawy organizacyjne:  
a) otwarcie posiedzenia; 
b) stwierdzenie quorum; 
c) przyjęcie porządku obrad; 
d) przyjęcie protokołów z XL i XLI Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
2. Informacja Komendanta II Komisariatu Policji w Gorzowie Wlkp. o stanie bezpieczeństwa i 
porządku publicznego w 2017 roku. 
3. Sprawozdanie z działalności Zakładu Komunalnego Gminy Kłodawa za 2017 rok. 
4. Informacja Wójta Gminy Kłodawa z działalności międzysesyjnej. 
5. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a)  ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad 
usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie gminy Kłodawa; 
b) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 
Kłodawa i Mironice stanowiących własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów; 
c) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 
Kłodawa stanowiących własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia tej umowy; 
d) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 
Kłodawa stanowiących własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia tej umowy; 
e) wyrażenia zgody na sprzedaż części działki nr 593/4 położonej w Kłodawie stanowiącej 
własność Gminy Kłodawa; 
f) wyrażenia zgody na sprzedaż części działki nr 631/22 położonej w Kłodawie stanowiącej 
własność Gminy Kłodawa; 
g) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2018 rok; 
h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2018 – 2022; 
i) zwolnienia od podatku od nieruchomości części budynków szkolnych zajętych na 
prowadzenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej; 
j) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Kłodawa dla jednostek ochotniczej straży pożarnej w 
Kłodawie, w Łośnie, w Różankach, w Rybakowie, w Santocku; 
k) uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepienia profilaktycznego 
przeciwko grypie osób po 60 roku życia w gminie Kłodawa na lata 2018 – 2019. 
6. Zapytania i interpelacje radnych. 
7. Wolne wnioski. 
8. Zamknięcie obrad XLII Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
 
Ad. 1a. Otwarcie posiedzenia. 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera – przywitał wszystkich zebranych na XLII 
Sesji Rady Gminy Kłodawa. Z okazji Dnia Samorządowca dzieci z harcerstwa oraz Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Kłodawie złożyli życzenia zgromadzonym. Przewodniczący Rady 
Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera odczytał życzenia od Dyrektor i Pracowników Szkoły 
Podstawowej w Różankach oraz Przedszkola Publicznego w Kłodawie. Następnie Dyrektor 
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Przedszkola Publicznego w Wojcieszycach wraz z dziećmi złożyli życzenia i przedstawili 
program artystyczny. 
 
Ad. 1b. Stwierdzenie quorum. 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław 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. 
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w ośrodkach wsparcia. 
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera 
poddał przyjęcie porządku obrad pod głosowanie. 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 1d. Przyjęcie protokołów z XL i XLI Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
Protokoły bez uwag zostały przyjęte jednogłośnie. 
 
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera podziękował za 
wspaniałą majówkę, zorganizowaną na błoniach, na wielkiej przestrzeni. Podziękował 
Wójtowi Gminy Kłodawa, Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury, Strażnikowi Gminnemu, 
oraz Strażakom za czuwanie nad płynnym ruchem samochodów, za dyżurowanie w nocy.  
 
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak podziękowała wszystkim, którzy pomagali w 
organizacji imprezy m.in. urzędnikom, pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej, obecnym 
Sołtysom, Seniorom, Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Radnym, którzy pomagali przy 
tradycyjnym już Dniu Dziecka. Dodała, iż impreza odbyła się w dobrym klimacie, bez 
incydentów, co jest wynikiem pracy całego zespołu. 
 
Ad. 2. Informacja Komendanta II Komisariatu Policji w Gorzowie Wlkp. o stanie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2017 roku. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera poinformował, iż każdy zapoznał 
się z Informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2017 r. i zaproponował, 
aby jej nie omawiać tylko przystąpić do zadawania pytań. 
 
Aspirant Sztabowy Jerzy Horbaty Zastępca Komendanta Komisariatu Policji II w Gorzowie 
Wlkp. – w imieniu Komendanta przeprosił za nieobecność i wytłumaczył, iż Komendant w tej 
chwili jest na sesji w Santoku. Omówił główne wnioski wynikające z przedłożonej informacji o 
stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2017 roku. 
 
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – podziękowała funkcjonariuszom Policji za udział i 
pomoc w organizacji Kłodawskiej Majówki. 
 
Radna Bożena Adamczak – podziękowała za wyczerpujące i czytelne sprawozdanie. Złożyła 
podziękowanie na ręce Zastępcy Komendanta dla Dzielnicowej Barbary Pawlak, za skuteczną 
interwencję, która miała miejsce w Różankach. Oznajmiła, że jest radną z Różanek i dlatego 
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jej pytanie dotyczy tej miejscowości, mianowicie statystyki, w których Różanki wypadają 
nieciekawie. Jak się kształtuje liczba interwencji w tym roku? 
 
Aspirant Sztabowy Jerzy Horbaty Zastępca Komendanta Komisariatu Policji II w Gorzowie 
Wlkp. – odpowiedział, że w tym roku według wstępnych ustaleń wynika, że przestępczość 
wzrasta. 
 
Radny Wiesław Witczyk – zapytał, kiedy zostaną podjęte działania zmierzające do 
ograniczenia ruchu rowerów po drogach, tym bardziej, że obok jest ścieżka rowerowa. 
Rowery poruszające się po drogach wstrzymują ruch i stwarzają zagrożenie.   
 
Komendant Straży Gminnej Marian Matczak  – dostaliśmy pismo z komendy, że rowerzyści 
mają poruszać się po ścieżce lecz niestety ten fakt jest lekceważony. 
 
Radny Roman Leśnicki – przypomniał, że miały miejsce wypadki z udziałem rowerzystów.  
 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – stwierdził, że liczba 
rowerzystów poruszających się po Kłodawie i okolicach jest naprawdę duża, szczególnie w 
sezonie letnim. Zapytał czy jest szansa, aby powróciły patrole rowerowe? 
 
Aspirant Sztabowy Jerzy Horbaty Zastępca Komendanta Komisariatu Policji II w Gorzowie 
Wlkp. – odpowiedział, że partole rowerowe funkcjonują w Gorzowie Wlkp. ale zgłosi aby 
patrolowały również Kłodawę. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – podziękował Aspirantowi 
Sztabowemu Jerzemu Horbaty za przybycie i zamknął dyskusję w tym punkcie. 
 
Ad. 3. Sprawozdanie z działalności Zakładu Komunalnego Gminy Kłodawa za 2017 rok. 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera przypomniał, że sprawozdanie z 
działalności Zakładu Komunalnego uzyskało pozytywną opinię wszystkich komisji. 
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie bez uwag. 
 
Ad. 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak omówiła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 
oraz uzupełniła je o informacje dotyczące zakończenia prac nad nowymi nakładkami 
bitumicznymi na ulicach Jaśminowej i Cisowej w Zdroisku,  drogi w Chwalęcicach, ulicy  
Kasztanowej w Różankach oraz o oddaniu do użytku wyremontowanego ośrodka zdrowia w 
Wojcieszycach. Poinformowała, że od 1 czerwca Zakładem Komunalnym kierować będzie Pan 
Krzysztof Rokicki, natomiast Pani Agnieszka Szurgot-Miłosz zostanie pełnoetatowym 
kierownikiem Referatu Drogownictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i 
Promocji. Następnie złożyła podziękowania  dla Pani Zofii Kłos-Gryski za długoletnie 
sprawowanie funkcji sołtysa i oznajmiła, że Pani Zofia złożyła rezygnację ze stanowiska. 
Dodała, iż na zebraniu wiejskim w Różankach Szklarni z powodu braku kandydatów nie 
dokonano wyboru Sołtysa, w związku z czym procedurę trzeba będzie powtórzyć. 
Radna Bożena Adamczak – podziękowała za remont ul. Kasztanowej i Zielonej w Różankach. 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – podziękował za nakładkę 
asfaltową na ul. Kolorowej w Kłodawie. 
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Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – odrzekła, iż również cieszy się  z kolejnego 
zrealizowanego zadania drogowego, jednak kolejny raz podkreśliła problem z pozyskaniem 
wykonawców. Drogi czekają, pieniądze również, lecz wykonawców brakuje. Zaznaczyła, że  w 
najbliższym czasie będą wykonane nakładki na ul. Akacjowej w Santocznie i Rybackiej w 
Rybakowie. 
 
Sołtys Sołectwa Rybakowo Jolanta Kostrubiec -  podziękowała za nowe nakładki i zapytała 
kiedy będą naprawiane pozostałe drogi. 
 
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – odpowiedziała, że zarówno Rybakowo jak 
i większość sołectw maja w ok 90 proc. ulic wyasfaltowanych. Zadania realizuje się nie tylko z 
inicjatywy sołtysów, radnych ale też mieszkańców. Niestety, niektóre zadania nie zostaną 
wykonane w jednej kadencji. 
 
Radny Henryk Brzana – powiedział, że przy modernizacji drogi powiatowej nie uwzględniono 
m.in. zjazdów do posesji. 
 
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – zaproponowała zaproszenie p. Tokarczuka na sesję 
aby wyjaśnić wszystkie wątpliwości dotyczące remontów dróg powiatowych. 
 
Radny Wiesław Witczyk – podziękował za ulicę Kolorową i poprosił o postawienie 
spowalniacza na ul. Tęczowej. 
 
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – odpowiedziała, iż w tej lokalizacji był zamontowany 
spowalniacz, lecz musiał zostać zdemontowany. Stwierdziła iż należy przemyśleć w jaki 
sposób wymusić spowolnienie ruchu na tej ulicy.  
 
Radny Czesław Konieczuk – zapytał o możliwość montażu spowalniacza na ul. Kościelnej 
 w Santocku. W tamtej okolicy, podczas wyjeżdżania z ul. Kościelnej często napotyka się  
dzieci wychodzące z placu zabaw. 
 
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – odpowiedziała, że to ulica należąca do powiatu, 
którą gmina modernizuje i utrzymuje. Dodała, że wniosek zostanie przekazany do powiatu. 
 
Ad. 5a. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie 
gminy Kłodawa. 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa  Jan Czesław Kubera – przedstawił pozytywną opinię 
komisji komunalnej oraz wspólnego posiedzenia komisji oświaty i budżetu 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 XLII/300/18. 
 
Ad. 5b. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
położonych w obrębie ewidencyjnym Kłodawa i Mironice stanowiących własność Gminy 
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Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych 
umów. 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa  Jan Czesław Kubera – przedstawił pozytywną opinię 
komisji komunalnej oraz wspólnego posiedzenia komisji oświaty i budżetu 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 XLII/301/18. 
 
Ad. 5c. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
położonych w obrębie ewidencyjnym Kłodawa stanowiących własność Gminy Kłodawa oraz 
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa  Jan Czesław Kubera – przedstawił pozytywną opinię 
komisji komunalnej oraz wspólnego posiedzenia komisji oświaty i budżetu 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 XLII/302/18. 
 
Ad. 5d. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
położonych w obrębie ewidencyjnym Kłodawa stanowiących własność Gminy Kłodawa oraz 
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa  Jan Czesław Kubera – przedstawił negatywną opinię 
komisji komunalnej oraz wspólnego posiedzenia komisji oświaty i budżetu na temat projektu 
uchwały. 
 
Radny Czesław Konieczuk – wyjaśnił, iż Komisja Komunalna odstąpiła od głosowania, 
ponieważ sprawa musi być wyjaśniona. Podpisana dzierżawa aktualna jest do 2020 roku. 
Złożył wniosek o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad. 
 
Radna Wanda Grabowska – przytoczyła taką samą opinię wspólnego posiedzenia Komisji 
Oświaty i Budżetu. 
 
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – stwierdziła, iż należy sprawdzić jakie tereny można 
wykorzystać do organizacji imprez gminnych. Zaproponowała przełożenie tematu na kolejną 
sesję i odczytała wniosek państwa Obidowskich z dn. 28.05.2018r. 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa  Jan Czesław Kubera – stwierdził, iż potrzebujemy 
dużych terenów, ze swobodnym dostępem do drogi, dlatego uzasadnione jest przeniesienie 
głosowania w tej sprawie.  Zapytał o zdanie Radcę Prawnego. 
 
Radca Prawny Krzysztof Grzesiowski – wyjaśnił, iż rozmowy w tej sprawie jeszcze się nie 
zakończyły i bez przeszkód można przenieść projekt uchwały na kolejną sesję. 
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Radny Andrzej Korona – uważa, ze dzierżawę należałoby przedłużyć, ponieważ Państwo 
Obidowscy płacą podatki. Zapytał, jakie będą straty w podatkach z powodu nieprzedłużenia 
umowy a jakie zyski z jednodniowej imprezy. Podpowiedział, że można wydzierżawić teren  i 
podpisać umowę użyczenia na kilka dni w roku na potrzeby imprez gminnych. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Kubera – odpowiedział, że to nie jest kwestia 
kilku dni, ponieważ teren pod imprezę przygotowywany jest o wiele wcześniej. Powiedział, 
że nie można wszystkiego sprzedawać i wydzierżawiać bez zastanowienia. Nikt nie chce 
odmówić dzierżawy Państwu Obidowskim, tylko trzeba dokładnie omówić warunki 
uwzględniając interesy obu stron. 
 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jarek Pikuła – powiedział, iż każda gmina ma swoje 
place i miejsca koncertowe, do których ludzie się przyzwyczajają, a ich my nie mamy. 
Poinformował, że Kłodawska Majówka to nie kilka dni ale kilka miesięcy przygotowań. 
Potrzebny jest plac wyposażony w niezbędną infrastrukturę żeby zmniejszyć każdorazowy 
wkład pracy przed każdą imprezą. 
 
Radny Czesław Konieczuk – złożył wniosek formalny o wycofanie projektu uchwały z 
porządku obrad i zaproszenie na kolejne posiedzenie komisji komunalnej Pana 
Obidowskiego. 
 
Radny Benedykt Piotrowski – przypomniał, że budowana świetlica w Kłodawie ma stanowić 
zaplecze dla imprez gminnych. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – odpowiedział, że  świetlica 
będzie stanowić zaplecze dla imprez gminnych, ale nie dla plenerowych. 
 
Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego  Józef Kruczkowski – zaproponował rozważenie 
zainwestowania w nowe tereny (np. w okolicach Srebrnej). 
 
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – odpowiedziała, że Kłodawa jest stolicą gminy i 
powinna mieć swoje miejsce spotkań mieszkańców. Taki piękny teren, na którym odbyła się 
tegoroczna majówka został niestety sprzedany przez poprzednie władze i nie uda nam się go 
odzyskać. Istnieje wiele takich miejsc w poszczególnych miejscowościach, które powinny być 
własnością gminy a zostało sprzedanych. Zapytała, co jest bardziej racjonalne – kupowanie 
za ogromne kwoty nowych terenów czy próba wygospodarowania takiego miejsca z terenów 
należących do gminy. 
 
Radny Andrzej Korona – stwierdził, że teren przy żwirowni jest odpowiednim miejscem na 
imprezy plenerowe. Dodał, że nie wierzy w to że organizacja imprezy plenerowej jest 
poprzedzona miesiącami prac. W planie zagospodarowania mamy ogromny teren pomiędzy 
Wojcieszycami a Różankami, który co prawda nie jest nasz ale również przeznaczony pod 
rekreację. 
 
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – potwierdziła, ze teren o którym mówi Radny 
Korona nie jest własnością gminy, więc rozmowa wróciła do punktu wyjścia. 
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Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera poddał 
pod głosowanie wniosek Radnego Czesława Konieczuka o wycofanie projektu uchwały z 
porządku obrad. 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera poddał głosowaniu wycofanie 
projektu uchwały z porządku obrad XLII Sesji Rady Gminy Kłodawa. W głosowaniu udział 
wzięło 13 radnych. 
Głosy za:                                          13 
Głosy przeciw:                                 0 
Głosy wstrzymujące się:                 0 
Projekt uchwały został wycofany z porządku obrad. 
 
Ad. 5e. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
położonych w obrębie ewidencyjnym Kłodawa stanowiących własność Gminy Kłodawa oraz 
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa  Jan Czesław Kubera – przedstawił pozytywną opinię 
komisji komunalnej oraz wspólnego posiedzenia komisji oświaty i budżetu na temat projektu 
uchwały,  następnie w związku z brakiem uwag poddał przyjęcie uchwały 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 XLII/303/18. 
 
Ad. 5f. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki nr 631/22 
położonej w Kłodawie stanowiącej własność Gminy Kłodawa. 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa  Jan Czesław Kubera – przedstawił negatywną opinię 
komisji komunalnej oraz wspólnego posiedzenia komisji oświaty i budżetu na temat projektu 
uchwały,  następnie w związku z brakiem uwag poddał przyjęcie uchwały pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 
Głosy za:                                            0 
Głosy przeciw:                                12 
Głosy wstrzymujące się:                  0 
Uchwała nie została przyjęta. 
 
Ad. 5g. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na  
2018 rok; 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – przedstawił pozytywną opinię 
komisji komunalnej oraz wspólnego posiedzenia komisji oświaty i budżetu na temat projektu 
uchwały z uwagi na fakt iż działka stanowi istotny zbiornik retencyjny,  następnie w związku z 
brakiem uwag poddał przyjęcie uchwały 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 XLII/304/18. 
 
Ad. 5h. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Kłodawa na lata 2018 – 2022. 
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Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – przedstawił pozytywną opinię 
komisji komunalnej oraz wspólnego posiedzenia komisji oświaty i budżetu na temat projektu 
uchwały,  następnie w związku z brakiem uwag poddał przyjęcie uchwały 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 XLII/305/18. 
 
Ad. 5i. Podjęcie uchwały  w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości części 
budynków szkolnych zajętych na prowadzenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy 
przedlekarskiej. 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – przedstawił pozytywną opinię 
komisji komunalnej oraz zaznaczył, iż temat projektu uchwały nie był omawiany na wspólnym 
posiedzeniu komisji oświaty i budżetu,  następnie w związku z brakiem uwag poddał przyjęcie 
uchwały 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 XLII/306/18. 
 
Ad. 5j. Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Kłodawa dla 
jednostek ochotniczej straży pożarnej w Kłodawie, w Łośnie, w Różankach, w Rybakowie, w 
Santocku. 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – przedstawił pozytywną opinię 
komisji komunalnej oraz wspólnego posiedzenia komisji oświaty i budżetu na temat projektu 
uchwały,  następnie w związku z brakiem uwag poddał przyjęcie uchwały 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 XLII/307/18. 
 
Ad. 5k. Podjęcie uchwały  w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. 
„Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia w gminie 
Kłodawa na lata 2018 – 2019. 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – przedstawił pozytywną opinię 
komisji komunalnej oraz wspólnego posiedzenia komisji oświaty i budżetu na temat projektu 
uchwały,  następnie w związku z brakiem uwag poddał przyjęcie uchwały 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 XLII/308/18. 
 
Ad. 5l. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 
za pobyt w ośrodkach wsparcia. 
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Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – przedstawił pozytywną opinię 
komisji komunalnej oraz wspólnego posiedzenia komisji oświaty i budżetu na temat projektu 
uchwały,  następnie w związku z brakiem uwag poddał przyjęcie uchwały 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 XLII/309/18. 
 
Ad. 6. Interpelacje i zapytania radnych. 
Radna Bożena Adamczak – poprosiła o pomoc np. strażaków w podlewaniu gazonów. 
 
Kierownik Bożena Popowska – odpowiedziała, iż Referat Drogownictwa jest odpowiedzialny 
za nasadzenia. Z uwagi na upały Straż również pomaga w nawadnianiu roślin. 
 
Radny Wiesław Paluch – poprosił o postawienie znaku D 40 przy wjeździe do Santoczna od 
strony Rybakowa.  
 
Kierownik Referatu Drogownictwa Agnieszka Szurgot – Miłosz – odpowiedziała, że zleci 
montaż znaków D40 (strefa zamieszkania) i D41 (koniec strefy zamieszkania) Zakładowi 
Komunalnemu Gminy Kłodawa. 
 
Sołtys Sołectwa Rybakowo Jolanta Kostrubiec – zapytała, kiedy będą nasadzenia w 
Rybakowie. 
 
Kierownik Referatu Drogownictwa Agnieszka Szurgot – Miłosz  - odpowiedziała, że rośliny są 
zamówione i zostaną posadzone jak temperatura spadnie. 
 
Ad. 7. Wolne wnioski. 
Brak wolnych wniosków. 
 
Ad 8. Zamknięcie obrad XLII Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan 
Czesław Kubera zamknął obrady XLII Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
Protokołowała: 
Elwira Cierniewska 

 
 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa 

Jan Czesław Kubera 


