
1 

 

Protokół z XLVI Sesji Rady Gminy Kłodawa, 

która odbyła się w dniu 29 sierpnia 2018 roku  

w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojcieszycach. 

 

Proponowany porządek obrad na XLVI Sesję Rady Gminy Kłodawa: 

1. Sprawy organizacyjne:  

a) otwarcie posiedzenia; 

b) stwierdzenie quorum; 

c) przyjęcie porządku obrad; 

d) przyjęcie protokołów z XLIII i XLIV Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

2. Informacja Wójta Gminy Kłodawa z działalności międzysesyjnej. 

3. 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) nadania nazwy ulicy w miejscowości Kłodawa; 

c) regulaminu wynagradzania nauczycieli; 

d) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Kłodawa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Różankach; 

e) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Kłodawa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybakowie; 

f) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Kłodawa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Różankach; 

g) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Kłodawa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybakowie; 

h) wyrażenia zgody na sprzedaż części działki nr 1256  położonej w Kłodawie stanowiącej własność Gminy 

Kłodawa; 

i) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2018r.; 

j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2018-2022. 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Wolne wnioski. 

6. Zamknięcie obrad XLVI Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

 

Ad. 1a. Otwarcie posiedzenia. 

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

Kłodawa. 

 

Ad. 1b. Stwierdzenie quorum. 

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

stwierdził, że w obradach XLVI Sesji Rady Gminy Kłodawa uczestniczy 13 radnych, w związku z czym Sesja jest 

prawomocna. 

 

Ad. 1c. Przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – ze względu na odbycie się XLV Nadzwyczajnej 

Sesji Rady Gminy Kłodawa dnia 22 sierpnia br., poprosił o aktualizację porządku obrad, tzn.: 

• zmianę numeru sesji z XLV na XLVI, 
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• wycofanie z punktu 3 podjęcie uchwał w sprawach: 

o ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie gminy Kłodawa, 

o nadania nazwy ulicy w miejscowości Kłodawa, 

o udzielenia dotacji z budżetu Gminy Kłodawa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Różankach, 

o zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2018r., 

o zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2018-2022. 

 

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

w sprawach: 

• wyrażenia zgody na nabycie od osoby prawnej nieruchomości gruntowej położonej w Mironicach, 

• wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa 

oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. 

• udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie pod nazwą „Budowa kładki 

żelbetowej dla ruchu pieszo – rowerowego na ulicy Mironickiej w Kłodawie”. 

Jednocześnie poprosiła o wycofanie z porządku obrad podjęcia uchwały w sprawie regulaminu 

wynagradzania nauczycieli, ze względu na brak opinii związków zawodowych. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera poddał pod głosowanie po kolei wprowadzenie  

w punkcie 3 uchwał omawianych na Wspólnym Posiedzeniu Komisji, o co wnosiła Wójt Gminy Kłodawa Anna 

Mołodciak. 

Wprowadzenie do porządku obrad ww. uchwał zostało każdorazowo przyjęte jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera poddał pod głosowanie wprowadzenie  

zaproponowanych przez siebie zmian. 

Wprowadzenie do porządku obrad ww. uchwał zostało przyjęte jednogłośnie. 

 

W związku z brakiem dalszych uwag do porządku obrad Przewodniczący Jan Czesław Kubera poddał pod 

głosowanie przyjęcie porządku obrad z wprowadzonymi projektami uchwał. 

Porządek obrad z wprowadzonymi dodatkowymi projektami uchwał oraz zmianami został przyjęty 

jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Jan Czesław Kubera podziękował za piękne stoiska przygotowane przez sołectwa na 

Dożynkach Gminnych, za wykonanie pracochłonnych wieńców i za zaangażowanie mieszkańców, a przede 

wszystkim sołtysów. Zauważył, iż pomimo postępu tradycja nie zanika, czym można się chwalić. 

 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – także podziękowała za bardzo bogato przygotowane stoiska 

sołeckie, za ogrom włożonej pracy oraz za zmobilizowanie mieszańców. Powiedziała, iż przepięknie  

i przesmacznie spędzono ten czas, dodając, iż tegoroczne Dożynki przeszły wszelkie oczekiwania. 

 

Ad. 1d. Przyjęcie protokołów z XLIII i XLIV Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

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

głosowanie przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 



3 

 

 

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

głosowanie przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 2. Informacja Wójta Gminy Kłodawa z działalności międzysesyjnej. 

Radna Bożena Adamczak – zauważyła, że pierwsze punkty w sprawozdaniu z referatu RDK dotyczą trzech ulic 

położonych w Różankach, i dodała, że w tej kadencji zostało bardzo dużo inwestycji wykonanych  

w Różankach. Wyraża się to wdzięcznością wielu mieszkańców, z którymi się spotyka i rozmawia. Chodzi 

zarówno o asfalty, lampy, ale także drobniejsze sprawy jak ustawienie gazonów z kwiatami. Przykro jej było 

stwierdzić, iż część ludzi jest notorycznie niezadowolonych, nie potrafiących tego docenić. Dodała, iż jest pod 

wrażeniem zmian w placówkach oświatowych i podziękowała za wszystkie inwestycje w imieniu swoim  

i mieszkańców. 

 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – podziękowała i dodała, iż wszelkie zmiany są efektem prac 

wszystkich zainteresowanych, prac często mozolnych. Potwierdziła i dodała, że gdziekolwiek się  nie pracuje, 

nie zawsze słychać same zachwyty, a i każdy popełnia błędy, nikt  nie jest idealny.  Dodała, iż myśli, że dużo po 

nas zostanie. Jeszcze raz podziękowała za opinię i pracę wszystkim, którzy włączają się w te prace, 

mieszkańcom, sołtysom, radnym. 

 

Radny Wiesław Paluch – powiedział, że na boisku w Różankach zostały zamontowane lampy, które jeszcze nie 

świecą. 

 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – odpowiedziała, iż wszystko jest przygotowane do ich podłączenia, 

lecz należy poczekać na skompletowanie dokumentacji. 

 

Kierownik Agnieszka Szurgot – Miłosz – potwierdziła i dodała, iż wszyscy są uzależnieni od firmy ENEA, która 

musi dokończyć formalności. 

 

Przewodniczący Jan Czesław Kubera – przypomniał, iż niedawno odbyła się Gala Biznesu w naszej gminie.  

Zaznaczył, iż imponującym jest przede wszystkim to, ze w naszej gminie funkcjonuje ponad 1000 podmiotów 

gospodarczych. Niegdyś, w typowo rolniczej gminie, w dniu dzisiejszym z rolnictwem związanych jest około 

100 gospodarstw. Ważnym jest, że przedsiębiorcy Ci mają na miejsce, przestrzeń, że zabezpieczane są tereny 

typowo pod działalności gospodarcze. Oznacza to, że jesteśmy prężnie działającą gminą. 

 

Radny Wiesław Witczyk – podziękował, za nakładki na Osiedlu Marzeń. Zaznaczył, iż mieszkańcy zgłaszają 

problemy ze zbierającą się wodą na tych terenach i poprosił o rozwiązanie problemu w przyszłym roku. 

 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – odpowiedziała, że należy się tym zając w przyszłości. Potwierdziła 

sława Przewodniczącego, znajdujące odzwierciedlenie w PIT-ach i CIT-ach mieszkańców oraz dochodach 

gminy. Zaznaczyła, że duża część firm uzależniona jest od różnych form dotacji, pomocy zewnętrznej. Dodała, 

iż rzeczywiście zmienia się charakter naszej gminy. Poinformowała, iż w dokumentach strategicznych 

zabezpieczane są jednocześnie tereny pod rolnictwo jak i pod inwestycje, także kubaturowe, w lokalizacjach, 

gdzie prace nie będą przeszkadzać innym mieszkańcom. 
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Radny Andrzej Korona –zwrócił uwagę  na fakt, iż na przyrost ilości przedsiębiorców w naszej gminnie należy 

patrzeć z dystansem. Wielu z nich stanowią samozatrudnieni, pracujący na  umowę zlecenie dla kolejnych 

firm minimalizujących wówczas koszty. Wyraził nadzieję, że w najbliższym czasie, po zachodzących zmianach 

na rynku pracy, wzrośnie liczba przedsiębiorców, zatrudniających przynajmniej 12 ludzi. Przypomniał, iż  

w ostatni piątek w Wojcieszycach odbyły się ważne dla zdecydowanej większości mieszkańców naszej wsi 

uroczystości, podczas których obchodzono 70-lecie wojcieszyckiego sportu. Wedle zachowanych podań  

w 1948 roku został rozegrany w Wojcieszycach pierwszy mecz piłkarski pomiędzy drużyną wystawioną przez  

mieszkańców Wojcieszyc, których wówczas było zaledwie ok. 200 a żołnierzami Armii Czerwonej. Było to 

wydarzenie ważne, ponieważ po nim, przez kilkadziesiąt lat wieś żyła sportem. Były różne okresy, ale przez 5 

lat Wojcieszyce grały w III lidze. Tak bogata i hucznie obchodzona impreza odbyła się po raz pierwszy. Radny 

podziękował wszystkim za włożoną wielką pracę, podziękował Pani Wójt, urzędnikom, GOK-owi na czele  

z Panem Jarosławem Pikułą. Spotkanie było dla wielu ludzi bardzo wzruszające, padły zapewnienia 

o organizacji takich zjazdów corocznie. 

 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – skomentowała, iż bez Radnego Korony i pamięci mieszkańców 

Wojcieszyc nie udało by się dotrzeć do aż tylu działaczy, prezesów i twórców klubu w Wojcieszycach. 

Poinformowała, iż Radny Andrzej Korona przygotował bardzo ciekawą prezentację, zawierającą wiele faktów, 

ciekawostek i zdjęć. Spotkania po wielu latach są bardzo wzruszające i jak najbardziej potrzebne. 

Podziękowała wszystkim działaczom i osobom którzy przyjęli zaproszenie. 

 

Radna Bożena Adamczak – dodała opinię dotyczącą Gali Biznesu. Stwierdziła, iż była to bardzo elegancko 

i precyzyjnie przygotowana impreza na wysokim poziomie. Przechodząc do sprawozdania z działalności 

międzysesyjnej wyraziła aprobatę remontu ogrodzenia boiska sportowego i zaapelowała o remont 

ogrodzenia cmentarza. Złożyła podziękowania Panu Jarkowi Pikule i Pani Beacie Grzegolec za napisanie 

wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinasowanie imprezy związanej z obchodami 

stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, która odbędzie się w Różankach. Organizacją zajęło się 

Stowarzyszenie Nasze Różanki we współpracy z innymi instytucjami. 

 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – poinformowała, że Kierownik Zakładu Komunalnego dokona 

oględzin i oceny stanu ogrodzenia, następnie zostanie podjęta decyzja o terminie napraw. Poinformowała, iż 

rozpoczęto pracę nad przyszłorocznym budżetem, w związku z czym poprosiła o składanie przez mieszkańców 

wniosków. 

 

Radny Wiesław Witczyk – skierował zapytanie do Kierownika Zakładu Komunalnego, o możliwość 

wywiezienia odpadów  z cmentarza w Kłodawie i wykoszenia tego terenu. 

 

Kierownik Zakładu Komunalnego Krzysztof Rokicki – odpowiedział , iż zostanie to wykonane. Dodał, że 

właśnie dzisiaj rozpoczęto remont, konserwację ogrodzenia cmentarza w Różankach. 

 

Ad. 3a. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Kłodawa dla jednostki Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Rybakowie. 

 

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

Wspólnym Posiedzeniu Komisji przed Sesją Nadzwyczajną, gdzie otrzymał opinię pozytywną. 
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W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera 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 XLVI/331/18. 

 

Ad. 3b. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Kłodawa dla jednostki Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Różankach. 

 

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

Wspólnym Posiedzeniu Komisji przed Sesją Nadzwyczajną, gdzie otrzymał pozytywną opinię. 

 

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera 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 XLVI/332/18. 

 

Ad. 3c. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Kłodawa dla jednostki Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Rybakowie. 

 

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

omawiano na Wspólnym Posiedzeniu Komisji przed Sesją Nadzwyczajną, gdzie otrzymał opinię pozytywną. 

 

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera 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 XLVI/333/18. 

 

Ad. 3d. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki nr 1256  położonej  

w Kłodawie stanowiącej własność Gminy Kłodawa. 

 

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

omawiano na Wspólnym Posiedzeniu Komisji, gdzie otrzymał pozytywną opinię. 

 

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 13 radnych. 

Głosy za:   13 

Głosy przeciw:   0 

Głosy wstrzymujące się:  0 

 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XLVI/334/18. 

 

Ad. 3e. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osoby prawnej nieruchomości 

gruntowej położonej w Mironicach. 

 

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

pozytywną opinię 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 13 radnych. 

Głosy za:   13 

Głosy przeciw:     0 

Głosy wstrzymujące się:   0 

 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XLVI/335/18. 

 

Ad. 3f. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości 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 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 13 radnych. 

Głosy za:   13 

Głosy przeciw:   0 

Głosy wstrzymujące się:  0 

 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XLVI/336/18. 

 

Ad. 3g. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie 

pod nazwą „Budowa kładki żelbetowej dla ruchu pieszo – rowerowego na ulicy Mironickiej w Kłodawie”. 

 

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

pozytywną, 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 13 radnych. 
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Głosy za:   13 

Głosy przeciw:   0 

Głosy wstrzymujące się:  0 

 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XLVI/337/18. 

 

Ad.4. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Radny Wiesław Paluch – zapytał czy istnieje możliwość wzmocnienia poboczy przy ulicy Brzozowej  

w Santocznie? 

Zastępca Wójta Andrzej Kwiatkowski – odpowiedział, iż po dokonanej wizji lokalnej, dokona się wyceny, 

wówczas będzie podjęta decyzja jak rozwiązać problem. 

Radny Roman Leśnicki – zapytał, czy nie można poprawić jakości zdjęć w gazetce „Kłodawskie Wieści”, 

ponieważ zdaje sobie sprawę, iż zdjęcia są robione odpowiednim aparatem. 

Sekretarz Karolina Niciejewska  – potwierdziła, i poinformowała, iż już przy poprzednim wydaniu 

prowadzono na ten temat rozmowy z drukarnią. W związku z powtórzeniem sytuacji, padł pomysł zmiany 

wykonawcy w przyszłym roku. 

Radna Wanda Grabowska – poprosiła o wycięcie zakrzewień na cmentarzu w Chwalęcicach. 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – poprosiła Kierownikowi Zakładu Komunalnego o pozytywne 

załatwienie sprawy. 

Kierownik Zakładu Komunalnego Krzysztof Rokicki – poinformował, iż dokona wszelkich starań, by wszelkie 

prace na cmentarzach zostały zakończone już w najbliższym terminie. 

Radny Henryk Brzana – zapytało możliwość odchwaszczenia chodnika przy ulicy Wspólnej w Wojcieszycach, 

który zarasta. Zwrócił uwagę na konieczność uporządkowania odcinka drogi w Wojcieszycach, gdzie rosnące  

jarzębiny utrudniają przejazd rowerem. Stwierdził, iż teren po byłej piekarni jest niezabezpieczony,  

a wieczorami stanowi miejsce spotkań bezdomnych, dlatego poprosił o interwencję. 

Kierownik Agnieszka Szurgot-Miłosz – odpowiedziała, ż prace pielęgnacyjne zostaną wykonane jak 

najszybciej przy współpracy z Zakładem Komunalnym. Dodała, iż mało pieszych korzysta z tego chodnika, gdyż  

niecałe 2 lata temu był całkowicie wyczyszczony. 

Komendant Straży Gminnej Marian Matczak – odpowiedział, iż już kilkukrotnie teren był zabezpieczany. 

Poinformował, iż właściciele przebywają obecnie poza granicami kraju, dodając, że jeszcze bardziej 

zainteresuje się bardziej sprawą. 

Sołtys Sołectwa Rybakowo Jolanta Kostrubiec – zapytała o możliwość budowy podjazdu dla 

niepełnosprawnych do świetlicy oraz punktu świetlnego, możliwości założenia monitoringu na placu zabaw. 

Poinformowała, iż strażacy podlewali rośliny zaledwie 3-4 razy. Nawodnieniem w miarę możliwości 

zajmowała się rada sołecka. Podziękowała za ławki na boisku, i wyraziła prośbę o wyminę niektórych desek, 

ze względu na dużą ilość żywicy. 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – odpowiedziała, iż podjazd zostanie wykonany, natomiast sprawa 

monitoringu oraz punktu świetlnego zastanie dokładnie przeanalizowana. 

Przewodniczący Jan Czesław Kubera – powiedział, na skrzyżowaniu ulic Skrajnej wraz z Brzoskwiniową, 

samochody często osiągają dużą prędkość, zdarzają się wypadki i kolizje. Poprosił o zmianę organizacji ruchu 
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czego skutkiem miałaby być utrata pierwszeństwa dla osób poruszających się ulicą Skrajną na rzecz 

uczestników ruchu na ulicy Brzoskwiniowej. 

Kierownik Agnieszka Szurgot-Miłosz – odpowiedziała, że jest wniosek mieszkańców o montaż progów 

wyspowych w tym miejscu. Zlecono wykonanie analizy, po poznaniu której zostaną podjęte kroki. 

Zastanowimy się nad zmianą organizacji ruchu, ewentualnie zwrócimy się o opinię do Rady Sołeckiej. 

Sołtys Maria Matwiejuk – również zwróciła uwagę na cmentarz w Santocznie i potrzebę jego 

uporządkowania i postawienia ogrodzenia. Dodała, iż zamawiała pojemniki na śmieci, których nie otrzymała. 

Kierownik Jerzy Jesis – odpowiedział, iż sprawa naprawy ogrodzenia jest w toku. 

Kierownik Agnieszka Szurgot-Miłosz – poinformowała, iż zamówione śmietniki są już w urzędzie. 

Kierownik Zakładu Komunalnego Krzysztof Rokicki – skomentował, iż tylko część siatki należy wymienić. 

 

Ad. 5. Wolne wnioski. 

 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – w imieniu swoim i strażaków zaprosiła zebranych na Zawody 

Strażackie, które odbędą się w dniu 15 września  w Różankach. 

Radny Gerard Bieryło - odczytał pisma, które wpłynęły do Rady Gminy Kłodawa, dotyczące dzierżawy gruntu 

położonego w Kłodawie, stanowiącego własność gminy Kłodawa; Społecznego Komitetu do Uhonorowania 

Stadionu w Wojcieszycach oraz w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Powiatu  Gorzowskiego. 

Kierownik Jerzy Jesis – skomentował pierwsze odczytane pismo informując, iż wnioskodawca dzierżawił 

niniejszy teren, lecz w styczniu br. umowa została wypowiedziana. Działka została przeznaczona do sprzedaży 

w drodze przetargu. Jeżeli nikt nie wykupi tego terenu, zostanie ponownie wydzierżawiony. 

 

Ad. 6. Zamknięcie obrad XLVI Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

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

zamknął obrady XLVI Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

 

 

 

Protokołowała: 

Elwira Cierniewska 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa 

Jan Czesław Kubera 

 

 

 


