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Protokół z IV Sesji Rady Gminy Kłodawa, 

która odbyła się w dniu 31 stycznia 2019 roku  

w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojcieszycach. 

 
Proponowany porządek obrad na IV Sesję Rady Gminy Kłodawa: 
1. Sprawy organizacyjne:  
a) otwarcie posiedzenia, 
b) stwierdzenie quorum, 
c) przyjęcie porządku obrad. 
2. Spotkanie ze Starostą Gorzowskim. 
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Kłodawa z działalności międzysesyjnej. 
4. Analiza sprawozdań z pracy komisji Rady Gminy Kłodawa  w roku 2018. 
5. Podjęcie oświadczenia w sprawie protokołowania sesji oraz posiedzeń komisji Rady Gminy 
Kłodawa. 
6. Przyjęcie protokołów z II i III Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) powołania Komisji Statutowej, 
b) ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych 
przysługujących radnym Gminy Kłodawa, 
c) ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych 
przysługujących sołtysom sołectw z terenu Gminy Kłodawa. 
8. Interpelacje i zapytania radnych. 
9. Wolne wnioski. 
10. Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
 

Ad. 1a. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ich prawomocności (rozpoczęcie o godz. 11:00). 

  
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona – przywitał wszystkich zebranych na obradach 

IV Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

 

Ad. 1 b. Stwierdzenie quorum.  

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona – na podstawie dołączonej listy obecności 

(załącznik nr 1) stwierdził, że w obradach IV Sesji Rady Gminy Kłodawa uczestniczy 15 radnych,  

w związku z czym Sesja jest prawomocna. 

 

Ad. 1c. Przyjęcie porządku obrad. 

 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – poinformowała zgromadzonych, iż Starostę Gorzowskiego 
zatrzymała bardzo ważna sprawa i  nie będzie obecny na dzisiejszej sesji.  Starosta przeprasza za 
zaistniałą sytuację i prosi o złożenie wszelkich wniosków, uwag i interpelacji na ręce 
Przewodniczącego Rady Powiatu. Jednocześnie, Pan Starosta poprosił o wyznaczenie w ciągu dwóch 
tygodni nowego terminu spotkania. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona – ze względu na nieobecność Starosty 
Gorzowskiego oraz przybycie Przewodniczącego Rady Powiatu Karola Zieleńskiego, wprowadził 
autopoprawkę polegającą na zmianie brzmienia punku 2 z „2. Spotkanie ze Starostą Gorzowskim.” na 
„2. Spotkanie z Przewodniczącym Rady Powiatu Gorzowskiego.”. Kolejna autopoprawka polegała na 
wprowadzeniu w punkcie 7 podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Gorzowskiego na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa – 
Lipy Etap II; podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na 
zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej na 1405F w miejscowości Łośno – gmina 
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Kłodawa” oraz podjęcia uchwały w sprawie nie uwzględnienia wniosków o zmianę terminu zebrania 
wiejskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona – ze względu na brak dalszych uwag do 
porządku obrad wraz z wprowadzonymi autopoprawkami, poddał go pod głosowanie, co zostało 
przyjęte jednogłośnie. 
 

GŁOSOWANIE NR 1 (załącznik nr 2 do protokołu) 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

Głosy za   15 

Głosy przeciw   0 

Głosy wstrzymujące się  0 

 

Ad. 2. Spotkanie z Przewodniczącym Rady Powiatu Gorzowskiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Gorzowskiego Karol Zieleński – przywitał wszystkich zebranych  

i przeprosił za spóźnienie. Następnie powiedział o planach Powiatu Gorzowskiego dotyczących 

inwestycji na terenie Gminy Kłodawa, tj. kontynuacji budowy drogi do Łośna (II etap realizacji), 

przygotowywania planów przebudowy drogi z Wojcieszyc do Różanek, która częściowo już została 

wyremontowana oraz przeprowadzania analiz możliwości reorganizacji ruchu w Kłodawie na odcinku 

łącznika pomiędzy ulicą Gorzowską a Chwalęcicką, polegającej na utworzeniu drogi jednokierunkowej. 

Radna Bożena Adamczak – złożyła na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu  dwie petycje. Pierwsza 

dotyczy  remontu drogi powiatowej na odcinku Różanki – Wojcieszyce, w której wnioskuje o położenie 

nakładki asfaltowej   na brakującym odcinku  oraz budowę ciągu pieszo –rowerowego  wzdłuż tej drogi 

Druga  petycja dotyczy  w  remontu ulicy Lipowej w Różankach w części powiatowej, w której prosi o 

naprawę  uszkodzonych fragmentów nakładki asfaltowej, odwodnienie drogi i wybudowanie chodnika 

od skrzyżowania z ulicą Szkolną do skrzyżowania z ulicą Kasztanową.  

Radna Katarzyna Chmiel-Dera - złożyła na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu petycję w sprawie 

remontu drogi powiatowej relacji Różanki – Janczewo, remontu drogi powiatowej relacji Różanki – 

Wojcieszyce – Kłodawa, budowy chodnika przy ulicy Niepodległości w Różankach oraz 

zagospodarowania pobocza, budowy chodnika przy ulicy Lipowej w Różankach oraz zmiany 

nawierzchni istniejącego chodnika przy ulicy Niepodległości. Druga petycja dotyczyła stanu 

technicznego drogi powiatowej relacji Różanki – Janczewo oraz ograniczenia dostępności ulicy 

Niepodległości w Różankach. 

Radna Janina Maciejewska -  złożyła na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu petycję w sprawie 

remontu drogi powiatowej relacji Zdroisko – Santoczno – Rybakowo oraz ustawienia znaku 

wskazującego wjazd do miejscowości Santoczno. 

Radny Damian Żołędziejewski - złożył na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu petycję w sprawie 

remontu drogi powiatowej w Kłodawie na odcinku od skrzyżowania DW151 z ulicą Jeziorną, drogi 

relacji Kłodawa – Wojcieszyce oraz naprawę ubytków na ul. Chwalęcickiej w Kłodawie. Jednocześnie 

podziękował Staroście Gorzowskiemu w imieniu Prezesa Klubu GKP Kłodawa za ufundowanie 

pucharów dla uczestników II Turnieju Halowej Piłki Nożnej o puchar Wójta Gminy Kłodawa. 

Radna Wanda Grabowska – zapytała, czy Gmina może liczyć na zwrot kosztów poniesionych na 

zimowe utrzymanie dróg powiatowych, które dokonuje z konieczności Zakład Komunalny Gminy 

Kłodawa. 



 

3 
 

Kierownik Zakładu Komunalnego Krzysztof Rokicki – zwrócił uwagę Przewodniczącemu Rady 

Powiatu, iż zimowe utrzymanie dróg powiatowych stanowi poważny problem i nie jest wykonywane 

należycie. 

Radny Henryk Brzana – zwrócił uwagę na pilną potrzebę remontu drogi do Różanek. 

Sołtys Sołectwa Santocko Mirosław Dawidowicz – zwrócił uwagę na pilną potrzebę remontu drogi 

powiatowej relacji Santocko – Małyszyn. 

Radny Rafał Chodkiewicz – zwrócił się z prośbą o przycinkę drzew na całej długości ulicy Wiejskiej  

w Santocku oraz przekazał na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu petycję, która wpłynęła drogą 

mailową i została rozpatrzona przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, dotyczącą Osiedla 

Południowego w Wojcieszycach. 

Radny Jan Kubera – poprosił o przegląd drzewostanu przy drogach powiatowych, który ze względu na 

swój zaawansowany wiek stanowi zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. 

Sołtys Sołectwa Rybakowo Krystyna Grochmalska – zgłosiła wniosek o odpowiednie zimowe 

utrzymanie drogi łączącej Zdroisko z Rybakowem. 

Radny Gerard Bieryło – zgłosił problem z zimowym utrzymaniem drogi relacji Łośno – Rybakowo – 

Zdroisko, w szczególności o często pomijany ok. 800 metrowy wąski odcinek. 

Kierownik Jerzy Jesis – zwrócił uwagę na potrzebę odpowiedniego oznakowania przy skrzyżowaniu 

drogi wojewódzkiej z ulicą Mironicką w Kłodawie, dotyczącego mostku o nośności 15 ton. Kierowcy 

wjeżdżając ciężkimi samochodami, dopiero po wjechaniu na ulicę Mironicką, są w stanie zauważyć 

ograniczenie tonażowe, lecz nie mają możliwości zawrócenia. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona - zwrócił uwagę na potrzebę uporządkowania 

i utwardzenia szlaku turystycznego przebiegającego od ulicy Szarych Szeregów w Gorzowie do ulicy 

Polnej w Wojcieszycach. 

Sołtys Sołectwa Santocko Mirosław Dawidowicz – poprosił o wycięcie lub podcięcie drzew rosnących 

przy ulicy Wiejskiej (przy remizie strażackiej). 

Przewodniczący Rady Powiatu Gorzowskiego Karol Zieleński – stwierdził, iż postara się odpowiedzieć 

na wszystkie pytania i zapewnił o otwartości Powiatu Gorzowskiego na współpracę. Dodał, że petycje, 

które do wiadomości otrzymała Pani Minister mogłyby trafić również do Wojewody, który może 

pomóc. Przypomniał o przygotowaniach do remontu drogi Wojcieszyce – Różanki, dodając iż remont 

kolejnego odcinka drogi, czyli ulicy Niepodległości w Różankach aż do Janczewa najprawdopodobniej 

zostanie odłożony w czasie, ze względu na oczekiwanie na budowę ścieżki rowerowej. W kwestii 

refundacji kosztów, zachęcił do sporządzenia porozumienia, na podstawie którego, takowa mogłaby 

się odbyć. Zobligował się do przekazania Staroście Gorzowskiemu wszelkich uwag na temat zimowego 

utrzymania dróg. Zapowiedział, iż temat zadrzewień i zakrzaczeń wzdłuż dróg powiatowych zostanie 

sukcesywnie realizowany. Zwrócił uwagę na fakt, iż drogi powiatowe nie są zinwentaryzowane,  

w związku z czym nie ma informacji nt. natężenia ruchu, niebezpieczeństw, przeprowadzanych 

remontów itd. W odniesieniu do potrzeby ustawienia znaku drogowego, wyraził przekonanie, iż 

zapewne uda się to zrobić w niedługim czasie. Dodał, iż inwestycje nie mogą być intuicyjne, lecz 

należy stworzyć przemyślaną strategię. Nadmienił, iż przekaże Staroście zasygnalizowaną potrzebę 

remontu drogi Santocko – Małyszyn. 

Sołtys Sołectwa Rybakowo Krystyna Grochmalska  - przypomniała, o prośbie przekazania 

przedłożonego przez siebie wniosku dotyczącego zimowego utrzymania dróg. 
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Kierownik Maria Szubert – jako mieszkanka Santoczna zwróciła uwagę na słuszność słów Sołtys 

poprzedniczki, zwracając uwagę na wielkość problemu. 

Radna Katarzyna Chmiel-Dera – stwierdziła, iż ogrom pytań i problemów potwierdza potrzebę 

częstszych spotkań z przedstawicielami Starostwa Gorzowskiego. 

Radny Roman Leśnicki – zwrócił uwagę, iż duża liczba przekazywanych uwag związana jest 

bezpośrednio z dużą ilością inwestycji powiatowych współfinansowanych przez Gminę Kłodawa. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kłodawie Dorota Żołądziejewska – w związku z tym, iż jednym  

z zadań powiatu jest edukacja publiczna, przekazała niepokoje rodziców uczniów kończących w tym 

roku szkołę podstawową, związane z liczbą miejsc w szkołach ponadpodstawowych oraz  

w internatach. 

Sołtys Sołectwa Wojcieszyce Regina Korona – stwierdziła, iż nie dziwi ją duża ilość pytań do 

przedstawiciela Starostwa.  Wyraziła nadzieję, że wszystkie poruszane sprawy zostaną życzliwie 

przeanalizowane, bo wierzy w Radnego Powiatowego Grzegorza Zapytowskiego, który załatwia 

większość spraw od ręki. Poinformowała, iż Sołectwo Wojcieszyce, złożyło wniosek do budżetu 

powiatu dotyczący ustawienia lampy błyskowej przy przejściu dla pieszych pomiędzy GOK-iem  

a Świetlicą Wiejską lecz do tej pory nie otrzymała jakiejkolwiek odpowiedzi. 

Sołtys Sołectwa Santoczno Maria Matwiejuk – poprosiła o przestawienie znaku – tablicy informującej 

o kierunku wjazdu do miejscowości Santoczno z aktualnego miejsca bliżej drogi powiatowej oraz 

ustawienie znaku mówiącego o zakazie wjazdu samochodów ciężarowych. Potrzebę taką potwierdziła 

Radna Janina Maciejewska. 

Radny Henryk Brzana – przypomniał o sprawie studzienki w Wojcieszycach zlokalizowanej przy 

adresie Wspólna 44, gdzie po opadach deszczu tworzy się ogromna kałuża. Problem był zgłaszany już 

od ok. 4-5 kadencji i nadal jest nieuregulowany. 

Przewodniczący Rady Powiatu Gorzowskiego Karol Zieleński – odpowiedział, iż wszelkie problemy 

przekaże Staroście Gorzowskiemu. Dodał, iż sprawa znaku zostanie załatwiona o ile przepisy nie 

stanowią inaczej. 

Radny Jan Kubera – poprosił o dostosowanie ograniczenia prędkości na odcinku drogi Kłodawa _ 

Chwalęcice, gdzie obowiązuje ograniczenie do 30 km/h. Zmieniły się warunki – mianowicie 

wybudowana została ścieżka rowerowa, dlatego prosi o mniej restrykcyjne przepisy. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona – poprosił Starostwo Powiatowe  

o uregulowanie spraw związanych z przekwalifikowaniem działek sklasyfikowanych jako rolne  

a będące budowlanymi, dzięki czemu wzrosną dochody zarówno Gminy jak i Powiatu. 

Przewodniczący Rady Powiatu Gorzowskiego Karol Zieleński – w kwestii edukacji odpowiedział, iż  

w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich nie ma problemu z miejscami, na dzień 

dzisiejszy nawet nie ma pełnej obsady. Trudno wypowiedzieć się, jak wygląda sprawa miejsc w dużej 

placówce jaką jest Szkoła w Kostrzynie. Stwierdził, iż sam również obserwuje tę sprawę, bo też jest  

nią zaniepokojony. W kwestii podatków, Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że trudno jest 

dokonać nagłych zmian o takim charakterze. 

Kierownik Jerzy Jesis – powiedział, iż został przeprowadzony przegląd działek w czterech 

miejscowościach i wyznaczono te, na których rozpoczęto jakiekolwiek prace budowlane. Powstałe 

dokumenty dostarczono do Starostwa.  
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Przewodniczący Rady Powiatu Gorzowskiego Karol Zieleński – powiedział, iż przekaże tematykę 

sprawy. 

Radny Rady Powiatu Gorzowskiego Grzegorz Zapytowski – jako członek Komisji Bezpieczeństwa 

prosił o kierowanie do siebie wszelkich spraw związanych z bezpieczeństwem i jego zagrożeniem, 

które będzie starał się na bieżąco załatwiać. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona - zarządził 5 minutową przerwę. 
 
 Ad. 3. Sprawozdanie Wójta Gminy Kłodawa z działalności międzysesyjnej. 
 

Przeprowadzono dyskusję na tematy: bieżących napraw dróg gruntowych, zamówienia publicznego 

na wybór wykonawcy zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej Kłodawa-Wojcieszyce” oraz 

realizowania prac porządkowych na terenie sołectw, w której udział wzięli Radna Bożena Adamczak  

i Kierownik Agnieszka Szurgot-Miłosz, Radny Ireneusz Winnik oraz Wójt Gminy Kłodawa Anna 

Mołodciak. 

Kolejna dyskusja dotyczyła uwag Radnego Henryka Brzany na temat czujników tlenku węgla  

w mieszkaniach komunalnych, w której udział wzięli Radny Henryk Brzana, Kierownik Jerzy Jesis, 

Kierownik Krzysztof Rokicki oraz Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak. 

Ad. 4. Analiza sprawozdań komisji Rady Gminy Kłodawa z pracy w roku 2018. 
 
Podczas dyskusji na temat sprawozdań, w której udział wzięli: Radny Jan Kubera, Radna Wanda 
Grabowska, Radna Bożena Adamczak, Radny Henryk Brzana, Radca Prawny dr Krzysztof 
Grzesiowski  oraz Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona padło stwierdzenie, że 
należy zapobiec sytuacjom, w których będzie  brakowało informacji związanych z zakończeniem 
kadencji. Sprawozdania z prac poszczególnych komisji  w mijającej kadencji  należy sporządzić  przed 
ostatnią sesją. 

Następnie członkowie komisji zatwierdzili sprawozdania z pracy w roku 2018. 

Ponadto Radna Bożena Adamczak podziękowała Przewodniczącemu Rady Gminy Kłodawa 
Andrzejowi Koronie za stworzenie oraz obsługę strony internetowej Rady Gminy Kłodawa. 
 

Ad. 5. Podjęcie oświadczenia w sprawie protokołowania sesji oraz posiedzeń komisji Rady Gminy 
Kłodawa. 
 
Nastąpiła dyskusja nad treścią oświadczenia, w której udział wzięli: Przewodniczący Rady Gminy 
Andrzej Korona, Radna Katarzyna Chmiel-Dera, Radna Wanda Grabowska,  Radny Henryk Brzana, 
Radny Jan Kubera oraz Radny Benedykt Piotrowski. Wprowadzono autopoprawkę polegającą na 
dodaniu odnośnika do strony internetowej, na której zamieszczony zostanie protokół. 
 
Przewodniczący Rady Gminy  Kłodawa Andrzej Korona - poddał pod głosowanie podjęcie 

oświadczenia w sprawie protokołowania sesji oraz posiedzeń komisji Rady Gminy Kłodawa. 

GŁOSOWANIE NR 2 (załącznik nr 2 do protokołu) 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

Głosy za   15 

Głosy przeciw   0 
Głosy wstrzymujące się  0 
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Oświadczenie w sprawie protokołowania sesji oraz posiedzeń komisji Rady Gminy Kłodawa zostało 

przyjęte jednogłośnie. 

Ad. 1d. Przyjęcie protokołu z II i III Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona – poprowadził dyskusję na temat treści 

protokołu z II Sesji Rady Gminy Kłodawa w której udział wzięli: Radny Benedykt Piotrowski, Radny 

Jan Kubera, Radna Katarzyna Chmiel-Dera, Radca Prawny dr Krzysztof Grzesiowski, w skutek której 

głosowanie na temat protokołu zostało odłożone na następną sesję, ze względu na konieczność 

uzupełnienia. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona - poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  

z III Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

GŁOSOWANIE NR 4 (załącznik nr 2 do protokołu) 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

Głosy za   15 

Głosy przeciw   0 
Głosy wstrzymujące się  0 
 
Protokół z III Sesji Rady Gminy Kłodawa został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 7a. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej. 
 
Przewodnicząca Wspólnego Posiedzenia Komisji Wanda Grabowska – przedstawiła pozytywną 
opinię nad projektem uchwały, przyjętą na Wspólnym Posiedzeniu Komisji. 

Radny Ireneusz Winnik – przypomniał o konieczności wprowadzenia autopoprawek, które zostały 
ustalone na Wspólnym Posiedzeniu Komisji. 

Przewodniczący Rady Gminy  Kłodawa Andrzej Korona – wprowadził autopoprawki, polegające na 
zastąpieniu w §3 słowa „sekretarz” słowem „wiceprzewodniczący” oraz zastąpienia w §1 słowa 
„sekretarz” słowem „członek”. 
 
Nastąpiło zgłaszanie kandydatów do Komisji Statutowej. Zgłoszonymi kandydatami wyrażającymi 
zgodę na bycie członkiem Komisji Statutowej zostali: Radny Gerard Bieryło, Radna Bożena Adamczak, 
Radny Rafał Chodkiewicz, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona i Radny Wiesław Witczyk. 
 
Po przeprowadzeniu dyskusji oraz wprowadzeniu nazwisk radnych do projektu uchwały, 
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona - w związku z brakiem dalszych uwag, poddał pod 
głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie w sprawie powołania Komisji Statutowej. 
 
GŁOSOWANIE NR 4 (załącznik nr 2 do protokołu) 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

Głosy za   15 

Głosy przeciw   0 

Głosy wstrzymujące się  0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją IV/23/19. 

 
Ad. 7b. Podjęcie uchwały  w  sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zasad 

zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Gminy Kłodawa. 
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Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – wprowadziła do tematyki projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona - w związku z brakiem uwag,  poddał pod 
głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zasad 

zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Gminy Kłodawa. 
 
GŁOSOWANIE NR 5 (załącznik nr 2 do protokołu) 
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

 

 

Głosy za   10 

Głosy przeciw   3 

Głosy wstrzymujące się  2 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją IV/24/19. 

 

Ad. 7c. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zasad 
zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących sołtysom sołectw z terenu Gminy Kłodawa. 
 
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – wprowadziła do tematyki projektu uchwały. 

Radna Katarzyna Chmiel-Dera – zaproponowała zwiększenie stawek miesięcznych diet o 50 zł. 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – wprowadziła autopoprawkę do projektu uchwały, polegającą 
na zmianie kwot diet w §1.1. z 400 zł na 450 zł, z 450 zł na 500 zł oraz z 500 zł na 550 zł. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa  Andrzej Korona - w związku z brakiem kolejnych uwag poddał 
pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz 
zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących sołtysom sołectw z terenu Gminy 
Kłodawa. 

 
GŁOSOWANIE NR 6 (załącznik nr 2 do protokołu) 
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

Głosy za   14 

Głosy przeciw   0 

Głosy wstrzymujące się  1 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją IV/25/19. 
 

Ad. 7d. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na 
zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa – Lipy Etap II”.  
 
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – wprowadziła do tematyki projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona - w związku z brakiem uwag, poddał pod 
głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na 
zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa – Lipy Etap II”.  
 
GŁOSOWANIE NR 7 (załącznik nr 2 do protokołu) 
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

Głosy za   15 

Głosy przeciw   0 

Głosy wstrzymujące się  0 
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Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją IV/26/19. 
 
Ad. 7e. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na 
zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej na 1405F w miejscowości Łośno – gmina 
Kłodawa”. 
 
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – wprowadziła do tematyki projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona - w związku z brakiem uwag, poddał pod 
głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na 
zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej na 1405F w miejscowości Łośno – gmina 
Kłodawa”. 
 
GŁOSOWANIE NR 8 (załącznik nr 2 do protokołu) 
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

Głosy za   15 

Głosy przeciw   0 

Głosy wstrzymujące się  0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją IV/27/19. 
 
Ad. 7f. Podjęcie uchwały w sprawie nie uwzględnienia wniosków o zmianę terminu zebrania 
wiejskiego w Santocznie 
 

Przewodniczący Rady Gminy  Kłodawa  Andrzej Korona – wprowadził do tematyki projektu uchwały. 

Radny Rafał Chodkiewicz – jako Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poinformował, iż 
Komisja po rozpatrzeniu wniosków, sporządziła projekt przedmiotowej uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona – po przeprowadzeniu dyskusji z udziałem 
Radnego Jana Kubery oraz Radcy Prawnego dr. Krzysztofa Grzesiowskiego, doszedł do wniosku, iż 
należy uzupełnić Statut Gminy Kłodawa w części dotyczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  
o procedury postępowania ze skargami, wnioskami i petycjami. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona - w związku z brakiem dalszych uwag poddał 
pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie  nie uwzględnienia wniosków o zmianę terminu zebrania 
wiejskiego w Santocznie. 
 
GŁOSOWANIE NR 9 (załącznik nr 2 do protokołu) 
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

Głosy za   15 

Głosy przeciw   0 

Głosy wstrzymujące się  0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją IV/28/19. 
 

Ad. 8. Interpelacje i zapytania radnych. 
 

Radna Bożena Adamczak – złożyła dwie interpelacje. Pierwsza interpelacja dotyczy wybudowania 
brakujących odcinków ścieżki rowerowej przy drodze K22, pomiędzy miejscowościami Gorzów Wlkp.  
a Zdroisko. Druga interpelacja dotyczy utworzenia klubu seniora w Różankach. 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – poinformowała, iż uczestniczyła w spotkaniu seniorów  
w Różankach, podczas którego Pani Minister stwierdziła, iż oczekuje na wniosek złożony przez gminę 
na utworzenie klubu w Różankach. Gmina czeka na ogłoszenie naboru przez Wojewodę. Powiedziała, 
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iż cały czas czyni starania, by  ścieżka pomiędzy Gorzowem Wlkp. a Zdroiskiem została dokończona. 
Pani Minister również będzie robiła wszystko, by wspomóc działania samorządu. Dodała, iż gmina 
zadeklarowała współudział w finansowaniu tego zadania. 

Radna Wanda Grabowska - złożyła interpelację w sprawie zainstalowania oświetlenia i ustawienia 
ławeczek wzdłuż ścieżki rowerowej łączącej Kłodawę z Chwalęcicami. 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – stwierdziła, iż jest to bardzo uzasadniony wniosek. Ławeczki 
można ustawić. Jeżeli chodzi o oświetlenie, istnieje szansa na pozyskanie środków zewnętrznych i od 
tego jest zależna realizacja zadania. 

Radny Wiesław Witczyk – poprosił o naprawę zapadniętych elementów nawierzchni ścieżki 
rowerowej relacji Kłodawa-Osiedle Marzeń. 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – wyraziła aprobatę. 

 

Radna Janina Maciejewska - złożyła interpelację w sprawie usunięcia drzew przy ulicy Parkowej  
w Santocznie (topole oraz dąb). 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – odpowiedziała, iż pracownik pojedzie i oceni stan drzew. 
Jeżeli chodzi o szybę przy przystanku, to jeżeli jest w takim stanie jak przedstawiła Radna, to zostanie 
zamówiona i zamontowana. 

Nastąpiła dyskusja nt. ponownego wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji   
w której udział wzięli: Radny Roman Leśnicki, Radca Prawny dr Krzysztof Grzesiowski, Radny Henryk 
Brzana, Radny Rafał Chodkiewicz i Radna Janina Maciejewska. 

Radna Bożena Adamczak – zadała pytanie w imieniu mieszkańców ulicy Kasztanowej  w Różankach, 
które dotyczyło budowy punktów świetlnych przy tej ulicy. 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – powiedziała, iż taką informacją dysponują kierownicy, 
których ze względu na organizację wyborów sołeckich w Różankach Szklarni zwolniła z obowiązku 
dalszego uczestnictwa w sesji. Zobligowała się do udzielenia odpowiedzi w terminie późniejszym. 

Radny Benedykt Piotrowski – zapytał o plany terminów kolejnych sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona – zaproponował przyjęcie założenia 
organizowania sesji w ostatnią środę każdego miesiąca, co zostało przyjęte przez pozostałych radnych 
przez aklamację. 

Radny Henryk Brzana – zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o pisemne 
wyjaśnienie dzisiejszej decyzji. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona – odpowiedział, iż to będzie trudne do 
wykonania ponieważ decyzja została podjęta w głosowaniu. Dodał, iż protokół z przebiegu obrad 
komisji będzie takowym zapisem. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona – przedstawił pisemną odpowiedź na 
zapytanie Radnego Jana Kubery, dotyczące rozpatrzenia skargi na Sołectwo Wojcieszyce, które zostało 
złożone na III Sesji Rady Gminy Kłodawa. Nastąpiła dyskusja, w której udział wzięli: Radny Jan Kubera, 
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona, Radny Henryk Brzana, Sołtys Sołectwa Wojcieszyce 
Regina Korona, Radca Prawny dr Krzysztof Grzesiowski. 

 
Ad. 9. Wolne wnioski. 
 
Mieszkanka Kłodawy – poprosiła o wybudowanie chodnika przy drodze łączącej Santocko z Kłodawą 
oraz o dodatkowe kursy autobusów do Gorzowa w weekendy. Zwróciła uwagę, iż podczas gołoledzi 
nie była posypana ulica Leśna i Spokojna w Kłodawie. 

Sołtys Sołectwa Rybakowo Krystyna Grochmalska – w imieniu mieszkańców sołectwa Rybakowo 
zawnioskowała do Pani Wójt o wyposażenie świetlicy w sprzęt do ćwiczeń. 
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Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak - odpowiedziała, iż jeszcze wiosną tego roku gmina złoży 
wniosek na projekt na budowę ścieżki rowerowej z Santocka i dalej do Marwic oraz pozyskanie 
pozwolenia na budowę. Dopowiedziała, że wykonano już dokumentację, a z chwilą otrzymania 
pozwolenia na budowę, złożony zostanie wniosek na dofinansowanie zadania. Następnie zostanie 
ogłoszony przetarg i ścieżka będzie wówczas budowana. W kwestii autobusu powiedziała, iż ilość 
kursów zależy od zainteresowania i ilości podróżujących. Może tak się zdarzyć, że takie dodatkowe 
kursy zostaną uruchomione, jeżeli zostaną spełnione wszystkie warunki. W sprawie zwalczania 
skutków opadów zimą poinformowała, iż kolejność odśnieżania i usuwania lodu z dróg uzależniona 
jest od hierarchii. Ta natomiast ustalana jest na podstawie liczby uczestników ruchu w tym 
autobusów, ze względu na ograniczoną liczbę i pracowników i sprzętu. 

Nastąpiła dyskusja na temat poruszany na Komisji Oświaty w dniu 30 stycznia 2019r., dotyczący 
remontów placówek oświatowych na terenie Gminy Kłodawa, w której udział wzięli Wójt Gminy 
Kłodawa Anna Mołodciak, Skarbnik Gminy Agnieszka Chudziak, Przewodniczący Rady Gminy 
Kłodawa Andrzej Korona, Radny Roman Leśnicki, Radna Bożena Adamczak. 
 

Ad. 10. Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Gminy Kłodawa.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa  Andrzej Korona  
o godzinie 15:40 zamknął obrady IV Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

 

 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

Protokołowała: 

Elwira Cierniewska 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Andrzej Korona 


