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Protokół z XLIII Sesji Rady Gminy Kłodawa,  

która odbyła się w dniu 27 czerwca 2018 roku  

w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojcieszycach. 

 

Proponowany porządek obrad na XLIII Sesję Rady Gminy Kłodawa: 

1. Sprawy organizacyjne:  

a) otwarcie posiedzenia; 

b) stwierdzenie quorum; 

c) przyjęcie porządku obrad; 

d) przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

2. Analiza informacji z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowych w 2017 roku. 

3. Analiza sprawozdania z działalności Straży Gminnej w 2017 roku i przedstawienie informacji nt. 

przygotowania do sezonu letniego 2018. 

4. Informacja Wójta Gminy Kłodawa z działalności międzysesyjnej. 

5. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2018 rok; 

b) uchylenia uchwały nr XLII/300/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustalenia 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc 

sprzedaży tych napojów na terenie gminy Kłodawa; 

c) zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Kłodawa; 

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 wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodawa 

stanowiącej własność gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia tej umowy. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Wolne wnioski. 

8. Zamknięcie obrad XLIII Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

 

Ad. 1a. Otwarcie posiedzenia. 

Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera – przywitał wszystkich zebranych na XLIII Sesji Rady 

Gminy Kłodawa. 

 

Ad. 1b. Stwierdzenie quorum. 

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

stwierdził, że w obradach XLIII Sesji Rady Gminy Kłodawa uczestniczy 12 radnych, w związku z czym 

Sesja jest prawomocna. 

 

Ad. 1c. Przyjęcie porządku obrad. 

 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak - poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad projektów 

uchwał: 

• w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy, psychologa i pedagoga 

szkolnego, nauczycieli doradztwa zawodowego, nauczycieli wspomagających oraz ustalenia 
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tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 

obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 

godzinowym w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Kłodawa;  

• w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Gminą Bogdaniec w sprawie 

powierzenia Gminie Bogdaniec realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej 

polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Kłodawa do Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Gminie Bogdaniec;  

• w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Gminą Strzelce Krajeńskie  

w sprawie powierzenia Gminie Strzelce Krajeńskie realizacji zadania publicznego w zakresie 

pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Kłodawa do 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Gminie Strzelce Krajeńskie; 

• w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Kłodawa dla jednostki ochotniczej straży pożarnej  

w Kłodawie;  

• w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;  

• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2018 – 2022;  

• w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/187/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 stycznia 2017 r.  

w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określania inkasentów 

i wysokości ich wynagrodzenia; 

• w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kłodawa. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – zauważył, iż punkt 2 porządku obrad 

zamiast „Analiza informacji z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowych w 2017 roku” powinien 

brzmieć „Sprawozdanie z  działalności Warsztatów Terapii Zajęciowych w 2017 roku” natomiast punkt 

3 zamiast „Analiza sprawozdania z działalności Straży Gminnej w 2017 roku i przedstawienie 

informacji nt. przygotowania do sezonu letniego 2018” powinien brzmieć: „Sprawozdanie z 

działalności Straży Gminnej w 2017 roku i przedstawienie informacji nt. przygotowania do sezonu 

letniego 2018”. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera poddał pod głosowanie wprowadzenie  

w punkcie 5 uchwał w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/187/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 

stycznia 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz 

uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kłodawa. 

Wprowadzenie do porządku obrad ww. uchwał zostało przyjęte jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera poddał pod głosowanie wprowadzenie w 

punkcie 5 uchwał omawianych na Wspólnym Posiedzeniu Komisji, o co wnosiła Wójt Gminy Kłodawa 

Anna Mołodciak. 

Wprowadzenie do porządku obrad ww. uchwał 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 z wprowadzonymi projektami 

uchwał. 

 

Porządek obrad z wprowadzonymi dodatkowymi projektami uchwał oraz zmianami w punktach 2 i 3 

został przyjęty jednogłośnie. 
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Ad. 1d. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

 

Radny Henryk Brzana – zagłosił konieczność poprawy na stronie 4, tj. zamiast „zjazdy do lasów” 

powinno być – „zjazdy do posesji”. 

 

W związku z brakiem dalszych uwag, Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera 

poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Gminy Kłodawa wraz z poprawką 

Radnego Henryka Brzany. 

 

Protokół bez dalszych uwag został przyjęty jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – przed przejściem do kolejnego punku 

poprosił nowego Dzielnicowego o udzielenie informacji na temat objętego stanowiska. 

 

Dzielnicowy Sierż. Szt. Tomasz Filipowski – przywitał wszystkich zebranych, poinformował, iż w Policji 

służy od 7 lat, wcześniej patrolował Rejon Zawarcie w Gorzowie Wlkp. Oznajmił, że numer telefonu 

kontaktowego tj. 519 534 401 objął po poprzednim dzielnicowym. Patrolowany rejon czyli Kłodawa, 

Mironice, Santocko, Chwalęcice, Zamoksze, Mszaniec, Rębowo, również pozostaje bez zmian. Dodał, 

by wszelkie sprawy i problemy zgłaszać przez podany numer telefonu, telefon oraz skrzynkę pocztową 

podaną na stronie Komendy Miejskiej Policji, poprzez Sołtysów, z którymi jest stałym kontakcie oraz 

poprzez internetową mapę zagrożeń, gdzie istnieje możliwość indywidualnego zgłaszania problemów 

związanych z ruchem drogowym. 

  

Ad. 2. Sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowych w 2017 roku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – przypomniał, iż sprawozdanie zostało 

omawiane na Wspólnym Posiedzeniu Komisji, w związku z czym poprosił Przewodniczącego 

Wspólnego Posiedzenia Komisji Czesława Konieczuk o przedstawienie opinii. 

 

Radny Czesław Konieczuk – przedstawił pozytywną opinię Wspólnej Komisji na temat sprawozdania. 

 

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera poddał pod 

głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowych w 2017 roku.  

 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 

Głosy za:    12 

Głosy przeciw:    0  

Głosy wstrzymujące się:   0 

 

Ad. 3. Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w 2017 roku i przedstawienie informacji nt. 

przygotowania do sezonu letniego 2018. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – przypomniał, iż sprawozdanie również 

zostało omawiane na Wspólnym Posiedzeniu Komisji, w związku z czym poprosił Przewodniczącego 

Wspólnego Posiedzenia Komisji Czesława Konieczuk o przedstawienie opinii. 
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Radny Czesław Konieczuk – przedstawił pozytywną opinię Wspólnej Komisji. 

 

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera poddał pod 

głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Straży Gminnej w 2017 roku i przedstawienie 

informacji nt. przygotowania do sezonu letniego 2018. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 

Głosy za:    12 

Głosy przeciw:    0  

Głosy wstrzymujące się:   0 

 

Ad. 4. Informacja Wójta Gminy Kłodawa z działalności międzysesyjnej. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – poinformował, iż sprawozdanie 

z działalności międzysesyjnej omawiano na Wspólnym Posiedzeniu Komisji. 

 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – dodała, iż rozpoczęto inwestycje związane z okresem 

wakacyjnym, tzn. wszelkie naprawy w placówkach oświatowych. Powiadomiła zgromadzonych, że 

Prezes Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych Ilona Wojciechowska poinformowała o dwóch 

stowarzyszeniach z terenu naszej gminy., tj. Stowarzyszenia Przyjaciół Rybakowa oraz Stowarzyszenia 

Przyjaciół Santocznej, które po złożeniu odpowiednich wniosków, już podpisały umowy. Z związku  

z czym pogratulowała Prezesom i działaczom, zauważając iż pozyskane środki na pewno posłużą 

wzbogaceniu naszych sołectw. Następnie, Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak zaprosiła wszystkich 

na Lipy, gdzie od piątku do niedzieli trwać będzie coroczny obóz dla seniorów. W chwili obecnej 

wypoczywają tam dzieci, ponad 120 osób, w tym gości z Niemiec. 

 

Radna Katarzyna Chmiel - Dera – w imieniu mieszkańców Różanek podziękowała Wójtowi Gminy 

Kłodawa za wyremontowanie ulicy Kasztanowej oraz punkty świetlne w Różankach  

i Różankach Szklarni. Zgłosiła zaniepokojenie dotyczące budowy świetlicy w Kłodawie, zapytała, skąd 

taka opieszałość? Czy ewentualne niedotrzymanie terminu nie będzie rzutować na otrzymane 

dofinansowanie? Czy rozważana jest zmiana wykonawcy? 

 

Kierownik Jerzy Jesis – odpowiedział, iż pracowników urzędu opóźnienie również niepokoi. Stwierdził, 

iż problem stanowią podtopienia terenu, gdzie budowana jest świetlica, z czym związana jest 

konieczność rozbudowania drenażu. Zrezygnowanie z tej firmy raczej jest trudne, ponieważ wówczas 

termin będzie na pewno niedotrzymany. Wykonawca napisał wniosek o przesunięcie terminu 

zakończenia budowy, uzasadniając go koniecznością zaprojektowania dodatkowej sieci drenażu, co 

okazało się być niezbędnym w trakcie wykonywania prac. Urząd Gminy zwrócił się z tą samą prośbą 

do Marszałka. Dopowiedział, iż pomimo przeszkód to budowa jednak postępuje. Zapewnił, iż dokona 

wszelkich starań, by w tym roku zakończyć inwestycję. 

 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – uzupełniła wypowiedź poprzednika o to, że niestety nie 

zawsze można wszystko zaplanować i opisała sytuację, jaka miała miejsce podczas realizacji inwestycji 

drogowej, tj. budowy ścieżki rowerowej relacji Kłodawa – Chwalęcice, gdzie ze względu na 

zagnieżdżenie się jaskółki brzegówki pewne roboty musiały zostać wstrzymane do czasu wylęgu.  

W tym przypadku po wystąpieniu do Urzędu Marszałkowskiego otrzymano zgodę na przesunięcie 

terminu zakończenia zadania. 
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Ad. 5a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2018 rok. 

 

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

omawiano na Wspólnym Posiedzeniu Komisji, w związku z czym poprosił Przewodniczącego 

Wspólnego Posiedzenia Komisji Czesława Konieczuk o przedstawienie opinii. 

 

Radny Czesław Konieczuk – przedstawił pozytywną opinię Wspólnej Komisji na temat projektu 

uchwały. 

 

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera 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 XLIII/310/18. 
 
Ad. 5b. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLII/300/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 

30 maja 2018r. 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 projekt uchwały również 

omawiano na Wspólnym Posiedzeniu Komisji, w związku z czym poprosił Przewodniczącego 

Wspólnego Posiedzenia Komisji Czesława Konieczuk o przedstawienie opinii. 

 

Radny Czesław Konieczuk – przedstawił pozytywną opinię Wspólnej Komisji na temat projektu 

uchwały. 

 

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera poddał 
przyjęcie uchwały pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. 
Głosy za:    9 
Głosy przeciw:    0 
Głosy wstrzymujące się:   0 
 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XLIII/311/18. 
 

Ad. 5c. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Kłodawa. 

 

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

omawiano na Wspólnym Posiedzeniu Komisji, w związku z czym poprosił Przewodniczącego 

Wspólnego Posiedzenia Komisji Czesława Konieczuk o przedstawienie opinii. 

 

Radny Czesław Konieczuk – przedstawił pozytywną opinię Wspólnej Komisji na temat projektu 

uchwały. 

 

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera poddał 
przyjęcie uchwały pod głosowanie. 
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W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 
Głosy za:                                          12 
Głosy przeciw:                                 0 
Głosy wstrzymujące się:                0 
 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XLIII/312/18. 
 

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 – przypomniał, iż projekt uchwały również 

omawiano na Wspólnym Posiedzeniu Komisji, w związku z czym poprosił Przewodniczącego 

Wspólnego Posiedzenia Komisji Czesława Konieczuk o przedstawienie opinii. 

 

Radny Czesław Konieczuk – przedstawił pozytywną opinię Wspólnej Komisji na temat projektu 

uchwały. 

 

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera 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 XLIII/313/18. 
 

Ad. 5e. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej 

w obrębie ewidencyjnym Kłodawa stanowiącej własność gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie 

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. 

 

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

omawiano na Wspólnym Posiedzeniu Komisji, w związku z czym poprosił Przewodniczącego 

Wspólnego Posiedzenia Komisji Czesława Konieczuk o przedstawienie opinii. 

 

Radny Czesław Konieczuk – przedstawił pozytywną opinię Wspólnej Komisji na temat projektu 

uchwały. 

 

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera 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 XLIII/314/18. 
 

Ad. 5f. Podjęcie uchwały w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy, 

psychologa i pedagoga szkolnego, nauczycieli doradztwa zawodowego, nauczycieli 
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wspomagających oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli 

realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 

obowiązkowym wymiarze godzinowym w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę 

Kłodawa. 

 

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

omawiano na Wspólnym Posiedzeniu Komisji i uzyskał pozytywną opinię. 

 

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera 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 XLIII/315/18. 
 

Ad. 5g. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Gminą 

Bogdaniec w sprawie powierzenia Gminie Bogdaniec realizacji zadania publicznego w zakresie 

pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Kłodawa do Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Gminie Bogdaniec. 

 

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

pozytywną opinię, po analizie przeprowadzonej na Wspólnym Posiedzeniu Komisji. 

 

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera 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 XLIII/316/18. 
 
Ad. 5h. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Gminą 

Strzelce Krajeńskie w sprawie powierzenia Gminie Strzelce Krajeńskie realizacji zadania publicznego 

w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Kłodawa do 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Gminie Strzelce Krajeńskie. 

 

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

omawiano na Wspólnym Posiedzeniu Komisji, w związku z czym poprosił Przewodniczącego 

Wspólnego Posiedzenia Komisji Czesława Konieczuk o przedstawienie opinii. 

 

Radny Czesław Konieczuk – przedstawił pozytywną opinię Wspólnej Komisji na temat projektu 

uchwały. 

 

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera poddał 
przyjęcie uchwały pod głosowanie. 
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W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 
Głosy za:                                         12 
Głosy przeciw:    0 
Głosy wstrzymujące się:   0 
 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XLIII/317/18. 
 

Ad. 5i. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Kłodawa dla jednostki 

ochotniczej straży pożarnej w Kłodawie. 

 

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

omawiano na Wspólnym Posiedzeniu Komisji, w związku z czym poprosił Przewodniczącego 

Wspólnego Posiedzenia Komisji Czesława Konieczuk o przedstawienie opinii. 

 

Radny Czesław Konieczuk – przedstawił pozytywną opinię Wspólnej Komisji na temat projektu 

uchwały. 

 

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera 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 XLIII/318/18. 
 

Ad. 5j. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

 

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

omówiony został na Wspólnym Posiedzeniu Komisji, w związku z czym poprosił Przewodniczącego 

Wspólnego Posiedzenia Komisji Czesława Konieczuk o przedstawienie opinii. 

 

Radny Czesław Konieczuk – przedstawił pozytywną opinię Wspólnej Komisji na temat projektu 

uchwały. 

 

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera 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 XLIII/319/18. 
 

 

Ad. 5k. 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 – przypomniał, iż projekt uchwały 

omawiano na Wspólnym Posiedzeniu Komisji, podczas którego otrzymał opinię pozytywną. 

 

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera 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 XLIII/320/18. 
 

Ad. 5l. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/187/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 

25 stycznia 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, 

określania inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia. 

 

Skarbnik Gminy Kłodawa – omówiła projekt uchwały i wyjaśniła, iż związany jest ze zmianą sołtysa 

w Sołectwie Różanki Szklarnia. 

 

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera 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 XLIII/321/18. 
 

Ad. 5ł. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kłodawa. 

 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – omówiła projekt uchwały. Poinformowała, iż niniejszy 

projekt uchwały stanowi realizację Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku  

w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Poprosiła o podjęcie uchwały ze względu na 

chęć uniknięcia narażania zarówno Gminy jak i Radnych na negatywną opinię organów nadzorczych. 

 

Radna Wanda Grabowska – wyraziła opinię, iż takie działanie jest typowo polityczne, ponieważ  

17 maja, w ekspresowym tempie w życie weszło Rozporządzenie Rządu, nie ustawa, tylko 

rozporządzenie, które mówi o zmniejszeniu wynagrodzenia samorządowcom. Wyraziła przekonanie, iż 

niniejsze rozporządzenie stawia Radnych „pod ścianą”, sugerując jednocześnie, że są to 

wynagrodzenia horrendalne, z czym się nie zgadza. Pani Wójt jest osobą, którą należałoby nagrodzić, 

która zostaje obarczona coraz większą ilością obowiązków. Stwierdziła, że gdy decyzja Radnych, 

będzie negatywna, wówczas sprawa trafi do Wojewody. Wówczas wojewoda ma prawo zaskarżyć 

uchwałę do Sądu Administracyjnego, gdzie sprawy mogą ciągnąć się miesiącami. Oznajmiła, iż Pani 

Wójt jest zawsze, wszędzie i o każdej porze. Bierze czynny udział w każdym organizowanym 

przedsięwzięciu zarówno w naszej gminie jak i poza nią. Dodała, iż w Urzędzie Miejskim Radni nie 

wyrazili zgodny na obniżenie pensji Prezydentowi Wójcickiemu. 
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Radny Czesław Konieczuk – zgodził się ze słowami poprzedniczki oraz wyraził przekonanie, że nie wie 

dlaczego i za co ma karać Wójta Gminy Kłodawa, zabierając jej dotychczas przyznane wynagrodzenie. 

Poprosił o opinię prawnika czy taka procedura jest zgodna z konstytucją? Rada Gminy określała 

wynagrodzenie wójta i dlaczego ma teraz je zmieniać? Zaznaczył, że to nie będzie wina Wójt, że Radni 

nie podejmą takiej uchwały. 

 

Radny Gerard Bieryło – oznajmił, iż jest przeciwny podjęciu takiej uchwały, ponieważ stanowiłaby 

karę dla samorządowców. Zgodził się ze zdaniem Radnej Wandy Grabowskiej. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – złożył formalny wniosek  

o nieprzyjęcie niniejszej uchwały. 

 

Radny Andrzej Korona – zgodził się z przedmówcami, dodając, iż obnażanie płacy wójtom  

w trakcie trwania kadencji, zmienianie warunków pracy w trakcie trwania umowy jest nie  

w porządku, zaznaczając iż na ten temat zapewne wypowie się mecenas. Wyraził zaniepokojenie 

przyszłością samorządności w Polsce biorąc pod uwagę skutki takich działań. Stwierdził, iż nie ma 

możliwości pozyskania dobrych fachowców, jeżeli nie będzie się ich odpowiednio wynagradzało. 

Dodał, iż nowe przepisy wprowadzają dużo zamieszania, a w dłuższej perspektywie będą szkodliwe. 

Zapytał o konsekwencje prawne niepodjęcia uchwały. Stwierdził, że jeżeli uchwała nie zostanie 

podjęta to Nadzór nie będzie miał czego uchylić, ani skarżyć do Sądu Administracyjnego. Zapytał jakie 

mogą być konsekwencje takiego postępowania? Zaznaczył, że w jego przekonaniu przepis ten długo 

nie zostanie. 

 

Radna Katarzyna Chmiel-Dera – stwierdziła, iż całkowicie zgadza się z przedmówcami. Wójt pracuje 

24 godziny na dobę, także w święta i wszelkie inne dni wolne. Dodała, iż w trakcie trwania kadencji 

nie powinno ulegać zmianie wynagrodzenie, szczególnie, że dotychczas to radni ustalali jego 

wysokość, jest to zbyt duża ingerencja Państwa w lokalne kwestie. Zapytała, czy istnieje możliwość 

ewentualnego dodatkowego nagradzania wójta? 

 

Radca Prawny Krzysztof Grzesiowski – skomentował, iż odniesie się do skutków formalno – prawnych 

podjęcia i niepodjęcia przedmiotowej uchwały. Wyjaśnił istnienie domniemania zgodności wszelkich 

ustaw za zgodnych z prawem i konstytucją. Wytłumaczył, iż rozporządzenie wydawane jest na 

podstawie ustawy i w stosunku do niej ma charakter wykonawczy a Radni mają obowiązek stosować 

się do istniejących przepisów prawa, także do tego Rozporządzenia. Dopowiedział, iż Radni 

podejmując uchwałę o wynagrodzeniu na początku kadencji zastosowali się do wówczas 

obowiązujących aktów prawnych, natomiast teraz, po ich zmianie Radni mają obowiązek zastosować 

się do nowych przepisów, w tym przedmiotowego Rozporządzenia. W dalszej kolejności wyjaśnił, że 

przypadku niepodjęcia przedmiotowej uchwały czyli braku aktu prawnego, Wojewoda nie ma czego 

zaskarżyć do Sądu Administracyjnego. Zaznaczył istnienie możliwość wydania rozstrzygnięcia 

nadzorczego w stosunku do starej uchwały, mogąc skierować sprawę na drogę sądową jeżeli termin 

do wydania rozstrzygnięcia minął. Być może zostanie przyjęta interpretacja, że do dnia dzisiejszego 

istnieje możliwość wydania rozstrzygnięcia nadzorczego – w związku ze starą uchwałą, wtedy 

rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzi nieważność starej uchwały. Jeżeli taka interpretacja nie zostanie 

przyjęta, wówczas po upływie roku nie można wydać rozstrzygnięcia, zatem sprawa może zostać 

skierowana do sądu. W ocenie radcy, zarówno w przypadku podjęcia jak i niepodjęcia przedmiotowej 

uchwały i jednoczesnego pobierania przez Wójta wynagrodzenia w dotychczasowej kwocie, czyli 
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niezgodnej z Rozporządzeniem może nastąpić naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a co za 

tym idzie, Wójt może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za pobieranie zawyżonego 

wynagrodzenia. Radca Prawny wyraził opinię, że Wójt nie będzie miała prawa do pobierania 

wynagrodzenia wyższego niż wynikające z obowiązującego Rozporządzenia. 

 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – skomentowała, że nie może pozwolić na naruszenia prawa, 

dlatego poprosiła o podjęcie uchwały. 

 

Radny Andrzej Korona – stwierdził, że pomimo iż jest legalistą, są granice, których się nie przekracza, 

a gdyby wszyscy legaliści  trzymali się kurczowo litery prawa nie byłoby postępu cywilizacyjnego. 

Dodał, iż w życiu należy brać pod uwagę również prawo moralne. Stwierdził, że nie podpisze się pod 

projektem uchwały poprzez podniesienie ręki. 

 

Radny Czesław Konieczuk – powiedział, iż nie podniesie ręki za tą uchwałą, wyrażając swoją 

dezaprobatę. Stwierdził, że nie wie jak postąpi Wójt Gminy i radca prawny, ale nie wyraża zgody na 

podjęcie takiej uchwały. 

 

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera poddał 
przyjęcie uchwały pod głosowanie. 
 
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 
Głosy za:   0 
Głosy przeciw:   11 
Głosy wstrzymujące się:  1 
 
Uchwała nie została podjęta. 

 

Ad.6. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Radny Benedykt Piotrowski – zapytał, co się dzieje z mieszkaniem po pani Giersztun? 

 

Kierownik Jerzy Jesis – odpowiedział, iż cześć prac zostało wykonane, ale w tej chwili nawarstwiło się 

wiele spraw. Wyjaśnił, iż teraz potrzebny jest remont hydrauliczny i jeżeli tylko siły przerobowe się 

zwolnią to nastąpi kontynuacja realizacji zadania. Większość prac, które pozostały będzie mógł 

wykonać  Zakład Komunalny. 

 

Radny Wisław Witczyk - zapytał czy planowana jest rozbudowa oświetlenia na Osiedlu Marzeń  

w Kłodawie? 

 

Kierownik Agnieszka Szurgot - Miłosz – odpowiedziała, że dotychczasowe zadania związane  

z oświetleniem na Osiedlu Marze zostały zakończone i na razie nic więcej w tym zakresie nie jest 

planowane. 

 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – poinformowała zgromadzonych o rozstrzygnięciu konkurs na 

stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Wojcieszycach z Oddziałem Zamiejscowym  

w Różankach – który wygrała Pani Joanna Grymuza, dotychczas pełniąca funkcję dyrektora. 
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Radny Wiesław Paluch – zapytał, czy w Santocznie na ulicy Polnej w tym roku będzie zamontowana 

lampa? 

 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – odpowiedziała, iż temat był poruszany na zebraniu wiejskim, 

wówczas obiecano, że lampa zostanie postawiona, ale wszystko wymaga uzgodnień, a co za tym idzie 

również czasu. 

 

Radny Roman Leśnicki – zapytał o postępy w planowanej budowie ścieżki wokół jeziora. 

 

Kierownik Agnieszka Szurgot - Miłosz – odpowiedziała, iż już dwukrotnie ogłoszono przetargi, lecz nie 

było chętnych wykonawców. Brak potencjalnych wykonawców wiąże się przede wszystkim z faktem, iż 

teren przeznaczony pod budowę ścieżki jest stosunkowo trudny. Oznajmiła, że planowane jest 

rozpisanie kolejnego przetargu, tym bardziej, że w dniu wczorajszym przeprowadzono rozmowy  

z wstępne zainteresowaną firmą. 

 

Radna Wanda Grabowska – podziękowała za nakładkę w Wojcieszycach i zaznaczyła, że przyjemnie 

się teraz tamtędy porusza, w imieniu mieszkańców podziękowała również za realizację kolejnych 

etapów zadań na ul. Łąkowej i Konwaliowej w Chwalęcicach, jednocześnie prosząc o spowalniacz. 

 

Radny Czesław Konieczuk – stwierdził, iż w droga w Santocku do granicy z Gorzowem Wlkp. jest 

bardzo  podziurawiona, dodatkowo duża ilość gałęzi wchodzi w pas jezdni, dlatego prosi o ich 

przycięcie. 

 

Kierownik Agnieszka Szurgot - Miłosz – zobligowała się do rozmowy z Naczelnikiem Wydziału Dróg 

Powiatowych w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp., p. Pawłem Tokarczukiem. 

 

Radny Roman Leśnicki – zapytał, czy można ograniczyć ruch na jezdni - ulicy Wojcieszyckiej  

w Kłodawie osób poruszających się na rolkach, którzy jeżdżą często parami i powodują zagrożenie dla 

bezpieczeństwa. 

 

Komendant Straży Gminnej Marian Matczak – stwierdził, iż już rozpoczęto działania zmierzające do 

ograniczenia korzystania z jedni rowerzystów i rolkarzy w miejscach gdzie istnieją ciągi pieszo – 

rowerowe, w szczególności w Kłodawie na ulicy Wojcieszyckiej oraz ulicy Gorzowskiej przy ścieżce 

rowerowej Kłodawa – Gorzów Wlkp. Zaznaczył, iż współdziała w tej kwestii z Policją, dzielnicowymi 

oraz Ruchem Drogowym. 

 

Radna Katarzyna Chmiel – Dera – poinformowała, iż w złożyła wniosek o ograniczenie tonażu czyli 

o zmianę organizacji ruchu, na ulicy Niepodległości w Różankach, celem zabezpieczenia zabytku tj. 

kościoła parafialnego oraz ułatwienia życia mieszkańcom, czego skutkiem mogłoby być zablokowanie 

budowy biogazowni w Różankach Szklarni. Otrzymano negatywną decyzję, czyli nie wyrażono zgody 

na ograniczenie tonażu. Stwierdziła, iż należy działać w innym kierunku i poprosiła o apel bądź pomoc 

w organizacji spotkania ze Starostą. 

 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – potwierdziła, że omawiana sprawa stanowi problem nie 

tylko dla mieszkańców i należy zaleźć rozwiązanie. 
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Ad. 7. Wolne wnioski. 

 

Sołtys Sołectwa Rybakowo Jolanta Kostrubiec – skierowała się do Kierownika Zakładu Komunalnego 

pytając o możliwości decyzyjne, ponieważ wielokrotnie kierownik odmawiał wykonania zleconych 

zadań, informując, iż w pierwszej kolejności należy kontaktować się z Gminą Kłodawa. 

 

Kierownik Zakładu Komunalnego Gminy Kłodawa Krzysztof Rokicki – odpowiedział, iż w takich 

sytuacjach zawsze czeka na informacje z Urzędu Gminy potwierdzające zlecenie. 

 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – skomentowała, iż zorganizuje spotkanie wewnętrzne, na 

którym zostaną uzgodnione wszelkie kwestie organizacyjne. 

 

Sołtys Sołectwa Rybakowo Jolanta Kostrubiec – dodała, iż była bardzo zaskoczona takim obrotem 

sprawy, ponieważ z poprzednim kierownikiem nie miała takiej sytuacji. 

 

Radna Wanda Grabowska – zwróciła się z prośbą do Zakładu Komunalnego o przycięcie gałęzi przy 

wiacie obok placu zabaw w Chwalęcicach (w miejscu gdzie odbierane są przez nich worki  

z odpadami). Radna podcięła gałęzie samodzielnie, jednakże niezbędny okazał się większy sprzęt. 

 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – odpowiedziała, iż Zakład Komunalny wykona przycięcie. 

 

Radna Katarzyna Chmiel – Dera – poinformowała zgromadzonych o zaproszeniach na Sesję Sejmiku 

Województwa Lubuskiego, które wpłynęły do Rady Gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – poruszył temat ulicy Mironickiej  

w Kłodawie, gdzie zamknięto mostek i wytyczono fragment jezdni jako drogę dla pieszych. 

Poinformował, iż rozmawiał z  Naczelnikiem Wydziału Dróg Powiatowych w Starostwie Powiatowym 

w Gorzowie Wlkp., p. Pawłem Tokarczukiem, który oświadczył, iż w lipcu ogłoszony zostanie przetarg 

na wykonanie nowego, betonowego mostku. Naczelnik zapewnił, iż wyznaczone przejście dla pieszych 

jest wykonane zgodne z prawem i skonsultowane z Policją. 

  

Radny Wiesław Paluch – zapytał, kiedy zostanie ustawiony PSZOK? 

 

Zastępca Wójta Gminy Kłodawa Andrzej Kwiatkowski – odpowiedział, iż w dotychczasowym miejscu, 

w Różankach, przy Zakładzie Komunalnym Urząd wyznaczył miejsce na PSZOK, który funkcjonuje. 

Przygotowane zostaną boksy oraz betonowe ogrodzenie gdzie będą składowane odpady do momentu 

odebrania ich zgodnie z harmonogramem przez obsługującą firmę. 

 

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

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

Kubera zamknął obrady XLIII Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

 

Protokołowała: 

Elwira Cierniewska 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa 

Jan Czesław Kubera 


