
Protokół z XL Sesji Rady Gminy Kłodawa, 

która odbyła się w dniu 18 kwietnia 2018r. 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojcieszycach. 

 

 Proponowany porządek obrad na XL Sesję Rady Gminy Kłodawa: 

1. Sprawy organizacyjne: 
a) otwarcie posiedzenia;  
b) stwierdzenie quorum;  
c) przyjęcie porządku obrad.  
d) przyjęcie protokołów z XXXVIII i XXXIX Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
2. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej. 
3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie w 2017 roku. 
4. Sprawozdanie z działalności Gminnych Bibliotek Publicznych na terenie Gminy Kłodawa. 
5. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Kłodawa w 2017 roku. 
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kłodawa za 2017 rok;  
b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłodawa z tytułu wykonania budżetu Gminy Kłodawa za 
2017 rok;  
c) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kłodawa na lata 2018 – 2020; 
d) uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie; 
e) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Łośno, 
stanowiących własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia tej umowy;  
f) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od osoby fizycznej nieruchomości gruntowych położonych 
w Chwalęcicach oraz ustanowienie służebności;  
g) nadania nazwy ulicy w miejscowości Kłodawa. 
7. Interpelacje i zapytania radnych.  
8. Wolne wnioski.  
9. Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
 
Ad. 1a. Otwarcie posiedzenia. 

Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera – przywitał wszystkich zebranych na XL 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. 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad uchwał w 

sprawach: 

 zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2018. 

 zmiany WPF Gminy Kłodawa na rok 2018  



 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie pod nazwą 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1405 na odcinku Kłodawa – Lipy – Etap I”  

W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący poddał przyjęcie porządku obrad pod 

głosowanie.  

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

Ad.1d. Przyjęcie protokołów z XXXVIII i XXXIX Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

Protokoły bez uwag zostały przyjęte jednogłośnie. 

 

Ad. 2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak omówiła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 

 

Radna Bożena Adamczak – podziękowała za gazony z kwiatami. 

 

Radna Katarzyna Chmiel – Dera – poprosił o gazony z kwiatami przy świetlicy w Różankach. 

Podziękowała za wiaty sezonowe na boisku. 

 

Ad. 3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie w 2017 roku. 
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie bez uwag. 
 
Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Gminnych Bibliotek Publicznych na terenie Gminy  
Kłodawa. 
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie bez uwag. 
 

Ad. 5. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Kłodawa za 2017 rok. 
Skarbnik Gminy Kłodawa Agnieszka Chudziak – omówiła sprawozdanie  z wykonania budżetu Gminy 
Kłodawa za 2017 rok. 
 
Radni nie wnieśli uwag do zaprezentowanego sprawozdania w związku z czym Przewodniczący Rady 
Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera poddał przyjęcie sprawozdania pod głosowanie. 
 
W głosowaniu nad przyjęciem sprawozdania udział wzięło 14 radnych. 
Głosy za – 14 
Głosy przeciw – 0 
Głosy wstrzymujące się – 0 
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 
 
Ad. 6a. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kłodawa za 
2017 rok. 
Skarbnik Gminy Kłodawa Agnieszka Chudziak  - omówiła projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – przypomniał, że projekt uchwały był 
omawiany na komisjach: Budżetu, Oświaty i Gospodarki Komunalnej i uzyskał ich pozytywne opinie. 
 
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 XL/ 287/18 
 
Ad. 6b. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłodawa. 
Skarbnik Gminy Kłodawa  Agnieszka Chudziak - omówiła projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – przypomniał, że projekt uchwały był 
omawiany na komisjach: Budżetu, Oświaty i Gospodarki Komunalnej i uzyskał ich pozytywne opinie. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Kłodawa Katarzyna Chmiel – Dera odczytała następujące 
dokumenty: 

1. Uchwałę Nr 206/2018 Składu Orzekającego Regionalnej izby Obrachunkowej w Zielonej 
Górze z dnia 4 kwietnia 2018r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania 
budżetu Gminy Kłodawa za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Kłodawa. 

2. Wniosek komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kłodawa z dnia 9 kwietnia 2018r. w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłodawa. 

3. Uchwałę Nr 233/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej 
Górze z dnia 13 kwietnia 2018r. w sprawie wydania opinii o wniosku  Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy Kłodawa w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłodawa. 

 
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 XL/ 288/18 
 

Ad. 6c. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie 

Kłodawa za lata 2018 – 2020. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – przypomniał, że projekt uchwały był 
omawiany na komisjach: Budżetu, Oświaty i uzyskał ich pozytywne opinie. 
 
Po dyskusji 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 XL/289/18 

 

Ad. 6d. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Kłodawie. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – przypomniał, że projekt uchwały był 
omawiany na komisjach: Budżetu, Oświaty i uzyskał ich pozytywne opinie. 
 
Po dyskusji 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 XL/290/18 

 

Ad. 6e. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

położonych w obrębie ewidencyjnym Łośno, stanowiących własność Gminy Kłodawa oraz zgody na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – przypomniał, że projekt uchwały był 
omawiany na komisjach: Budżetu i Gospodarki Komunalnej i uzyskał ich pozytywne opinie. 
 

Po dyskusji 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 XL/291/18 

 

Ad. 6f. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od osoby fizycznej 

nieruchomości gruntowych położonych w Chwalęcicach oraz ustanowienie służebności.  

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – przypomniał, że projekt uchwały był 
omawiany na komisjach: Budżetu i Gospodarki Komunalnej i uzyskał ich pozytywne opinie. 
 

Po dyskusji 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 XL/292/18 

 

Ad. 6g Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kłodawa. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – przypomniał, że projekt uchwały był 
omawiany na komisjach: Budżetu, Oświaty i Gospodarki Komunalnej i uzyskał ich pozytywne opinie. 
 

Po dyskusji 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 XL/293/18 

 

Ad. 6h. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2018. 

Skarbnik Gminy Kłodawa  Agnieszka Chudziak - omówiła projekt uchwały. 



Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – przypomniał, że projekt uchwały był 
omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji i uzyskał pozytywną opinię.  
 
Po dyskusji 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 zarejestrNr XL/294/18 

 

Ad. 6i. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Kłodawa na rok 2018  

Skarbnik Gminy Kłodawa  Agnieszka Chudziak - omówiła projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – przypomniał, że projekt uchwały był 
omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji i uzyskał pozytywną opinię.  
 
Po dyskusji 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 XL/295/18 

 

 

Ad. 6j. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na 

zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405 na odcinku Kłodawa – Lipy – Etap I”  

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – przypomniał, że projekt uchwały był 
omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji i uzyskał pozytywną opinię.  
 
Po dyskusji 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 XL/296/18 

 

Ad. 7. Interpelacje i zapytania radnych. 

Sołtys Jolanta Kostrubiec – powiedziała, że  droga powiatowa ze Zdroiska do Rybakowa jest pełna 

dziur. Sołtys zapytała, dlaczego dziury są łatane wybiórczo, ponadto na tej drodze są ciężkie 

zapadnięcia asfaltu spowodowane przez ciężkie samochody wyjeżdżające z lasu.  Ponadto Pani Sołtys 

przekazała na ręce Pani Wójt pismo mieszkańców z prośbą o zajęcie się drogami w Rybakowie. 

 

Z-ca Wójta Andrzej Kwiatkowski- powiedział, że w przyszłym tygodniu drogi będą naprawiane. 

 



Sołtys Agata Jackowska – powiedziała, że boisko w Różankach jest poza raz kolejny zamykane, 

mieszkańcy się skarżą, że nie mogą wejść na boisko. Poprosiła o interwencję w tej sprawie. 

 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – powiedziała, że ma odpowiedz od klubu, iż każdy 

mieszkaniec który się zgłosi po klucz i będzie odpowiadał za dzieci wprowadzone na boisko otrzyma 

klucz. 

 

Radna Bożena Adamczak – zapytała kiedy będzie wykonywane oświetlenie w Różankach przy 

wjeździe na ulicę Zieloną, Leśną i Sosnową. 

 

Z-ca Wójta Gminy Andrzej Kwiatkowski –odpowiedział, że zaplanowana jest ulica Leśna. Odnośnie 

ulicy Zielonej  podobno miało być to realizowane w ramach inicjatyw. 

 

Ad. 8 Wolne wnioski 

Radny Roman Leśnicki – zapytał czy wiadomo coś w sprawie odtworzenia rozkładów jazdy oraz czy 

szare pojemniki na odzież już funkcjonują.   

 

Z-ca Wójta Andrzej Kwiatkowski – odpowiedział, że w sprawie rozkładów dopiero w poniedziałek 

będzie coś wiadomo. Odnośnie pojemników  - nie ma woli urzędu na ich postawienie, ponieważ one 

są incognito. Ponadto odzież z tych pojemników jest przeznaczana na czyściki dla samochodów. 

 

Radna Katarzyna Chmiel  - Dera– odnośnie ubrań , powiedziała, że w Różankach funkcjonuje punkt 

Caritasu w którym można pozostawić ubrania i one na pewno zostaną przekazane dla 

potrzebujących. Podziękowała za uprzątnięcie stawu i parku na osiedlu Parkowym. Radna wyraziła 

nadzieję, że rów przy ulicy Niepodległości w stronę cmentarza oraz plac zabaw również zostaną 

uprzątnięte. Zaproponowała, aby w szkołach organizować  akcje sprzątania świata w ramach której te 

miejsca będą sprzątane. 

 

Radna Wanda Grabowska – zgłosiła, że ostatnio dostarczone worki na szkło były rozklejone po 

bokach. Problem był zgłaszany, ale worków do tej pory nie ma. Proszę zwrócić uwagi aby takie uwagi 

w Związku były realizowane jak najszybciej. 

 

Radny Ireneusz Winnik – poprosił o egzekwowanie uchwały o ciszy na jeziorze w Kłodawie oraz o 

postawienie znaku w miejscach wodowania pojazdów pływających informujących o strefie ciszy. 

 

Radny Wiesław Paluch – zbliża się sezon i chcielibyśmy mieć pomost do użytku. Oczekujemy od 

gminy pomocy w tej sprawie.  Dodał, że był świadkiem łatania dziur na drodze Rybakowo – Zdroisko. 

Poprosił, aby dziury były łatane w sposób profesjonalny, bo w chwili obecnej jest to wykonywane 

byle jak co poskutkuje tym, że za chwilkę w tym samym miejscu znów pojawią się dziury. 

 

Kierownik Jerzy Jesis – to jest pomost stały, będziemy obserwować jak woda się zachowuje i wtedy 

będziemy podejmować decyzje o ewentualnej przebudowie. 

 

Radna Bożena Adamczak – rów okalający Różanki jest pełen wody, czy samowolka Pana który buduje 

osiedle mieszkaniowe w Różankach  jest kontrolowana. Czy ten Pan zasypał rów i  tam buduje domy. 



Kierownik Jerzy Jesis – została wydana decyzja o warunkach zabudowy na teren który jest położony 

powyżej rowu i została ona wydana zgodnie z prawem. Jeżeli rów został zasypany to zgłosimy to 

odpowiednim organom. 

 

Ad. 8. Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa, podziękował 

wszystkim za przybycie oraz zamknął obrady XL Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: 

Elwira Cierniewska 
 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa 
    Jan Czesław Kubera 

 
 
 


