
Protokół z XLV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa,  

która odbyła się w dniu 22 sierpnia 2018 roku  

w Urzędzie Gminy Kłodawa. 

 

Proponowany porządek obrad na XLV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Kłodawa: 

1. Sprawy organizacyjne:  

a) otwarcie posiedzenia; 

b) stwierdzenie quorum; 

c) przyjęcie porządku obrad. 

2. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Kłodawa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Różankach, 

b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2018r., 

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2018-2022r, 

d) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania 

miejsc sprzedaży tych napojów na terenie gminy Kłodawa. 

3. Wolne wnioski. 

4. Zamknięcie obrad XLV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

 

Ad. 1a. Otwarcie posiedzenia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – przywitał wszystkich zebranych na XLV 

Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

 

Ad. 1b. Stwierdzenie quorum. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – na podstawie dołączonej listy obecności 

stwierdził, że w obrad XLV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa uczestniczy 14 radnych,  

w związku z czym Sesja jest prawomocna. 

 

Ad. 1c. Przyjęcie porządku obrad. 

 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – poprosiła o wniesienie do porządku obrad w punkcie 2 

podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kłodawa, przeanalizowanej na 

wspólnym posiedzeniu komisji. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera poddał pod głosowanie wprowadzenie 

jako punkt 2e wniesioną uchwałę, co zostało przyjęte jednogłośnie. 

 

W związku z brakiem dalszych uwag do porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan 

Czesław Kubera poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad wraz z wprowadzonym 

dodatkowym punktem. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 2a. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Kłodawa dla jednostki 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Różankach. 

 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – omówiła projekt uchwały i wyjaśniła, iż wprowadzenie 

niniejszej uchwały na Sesję Nadzwyczajną spowodowane jest koniecznością zapłaty za samochód  

w określonych terminach. 

 



 

 

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera 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 XLV/326/18. 

 

Ad. 2b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2018r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – przypomniał, iż niniejszy projekt 

uchwały został omówiony przez Skarbnik Gminy Kłodawa Agnieszkę Chudziak na wspólnym 

posiedzeniu komisji, podczas którego otrzymał pozytywną opinię. 

 

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera 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 XLV/327/18. 

 

Ad. 2c. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na 

lata 2018-2022r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – przypomniał, iż niniejszy projekt 

uchwały również został omówiony przez Skarbnik Gminy Kłodawa Agnieszkę Chudziak na wspólnym 

posiedzeniu komisji, otrzymując pozytywną opinię. 

 

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera 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 XLV/328/18. 

 

Ad. 2d. 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 – przypomniał, iż niniejszy projekt 

uchwały również został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji, otrzymując pozytywną opinię. 

 

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera 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 XLV/329/18. 

 

Ad. 2e. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kłodawa. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – przypomniał, iż niniejszy projekt 

uchwały także analizowano na wspólnym posiedzeniu komisji, otrzymując pozytywną opinię. 

 

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera 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 XLV/330/18. 

 

Ad. 3. Wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – zauważył, iż przy skrzyżowaniu ulicy 

Gorzowskiej z Wojcieszycką w Kłodawie, przy przejściu dla pieszych, na zlecenia powiatu, rozpoczęto 

jakiej prace, zamknięto ulicę, następnie wszystkiego zaprzestano. Dodał, iż swojego czasu miała tam 

być ścieżka rowerowa. 

 

Zastępca Wójta Gminy Kłodawa Andrzej Kwiatkowski – poinformował, iż od wielu lat problemem 

omawianego obszaru, zwłaszcza przy obfitych opadach jest zalewanie drogi prowadzące do 

utrudnienia lub nawet uniemożliwienia przejazdu. Poinformował, iż w przyszłości ma być tam 

przeprowadzona inwestycja w postaci budowy ścieżki, natomiast ideą starostwa było zabezpieczenie 

do tego czasu możliwości przejazdu, zagospodarowanie wody opadowej, poprzez odtworzenie rowu 

odwadniającego pomiędzy zjazdem od strony cmentarza a przepustem pod jezdnią zakończonym 

separatorem. 

 

Kierownik Jerzy Jesis – odpowiedział, że prawdopodobnie za miesiąc zostanie podpisana umowa na 

budowę ścieżki do Wojcieszyc, dlatego trwalszy sposób wykonania tych prac stanowi niepotrzebny 

wydatek. 

 

Radny Wiesław Witczyk – zapytał, czy przejście dla pieszych na ścieżce do Chwalęcice zostanie 

oznaczone znakami poziomymi? Dodatkowo stwierdził, że przejście przy skrzyżowaniu z ulicą Polną  

w Kłodawie jest niezsynchronizowane, czyli wjazdy są wyznaczone po przekątnej przy dość wysokim 

krawężniku. 

 

Kierownik Agnieszka Szurgot-Miłosz – odpowiedziała, że właśnie został zatwierdzony projekt 

oznakowani ścieżki przez p. Tokarczuk, dlatego niedługo będą malowane rowerki na ścieżce a także 

montowanie oznakowania pionowego. Jeżeli chodzi o zjazdy, poinformowała, że do końca roku 

powinny być poprawione. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera - dodał, iż miejscami należy poprawić 

skarpę na przedmiotowej ścieżce. 

 



 

 

Następnie Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – podziękowała Radnemu Andrzejowi Koronie za 

opracowanie hasła „Kłodawa (gmina w województwie lubuskim)” w internetowej encyklopedii 

„Wikipedia”. Radny Andrzej Korona opowiedział, czym się kierował wykonując to zadanie i dziękował 

wszystkim, którzy zaangażowali się w to przedsięwzięcie. 

 

Radny Benedykt Piotrowski – zauważył, iż po intensywnych opadach deszczu, chodnik przy ulicy 

Kasztanowej, koło kościoła w Różankach został zalany. 

 

Ad. 4. Zamknięcie obrad XLV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław 

Kubera zamknął obrady XLIV Sesji Rady Gminy Kłodawa. 


