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Protokół z V Sesji Rady Gminy Kłodawa, 

która odbyła się w dniu 27 lutego 2019 roku  

w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojcieszycach. 

 
Proponowany porządek obrad na V Sesję Rady Gminy Kłodawa: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Gratulacje dla mieszkanki Gminy Kłodawa za osiągnięcia sportowe. 

5. Przyjęcie protokołu z II i IV Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

6. Informacja o wynikach wyborów sołtysów i rad sołeckich. 

7. Informacja Wójta Gminy Kłodawa z działalności międzysesyjnej. 

8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w 2018 roku (druk BRG nr 

46/2019); 

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) udzielenia Powiatowi Gorzowskiemu pomocy finansowej na wykonanie zadania pod 

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

(druk BRG nr 36/2019), 

b) udzielenia Powiatowi Gorzowskiemu pomocy finansowej na wykonanie zadania pod 

nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404F na odcinku Wojcieszyce – Różanki” 

(druk BRG nr 37/2019), 

c) udzielenia Powiatowi Gorzowskiemu pomocy finansowej na wykonanie zadania pod 

nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F w miejscowości Łośno – gmina 

Kłodawa (druk BRG nr 38/2019), 

d) nadania nazwy ulicy w miejscowości Chwalęcice (druk BRG nr 39/2019), 

e) zarządzania poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia 

inkasentów i wysokości ich wynagradzania (druk BRG nr 40/2019), 

f) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2019 r. (druk BRG nr 41/2019), 

g) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019-2022 

(druk BRG nr 42/2019), 

h) wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu lokali użytkowych położonych  

w Różankach i Kłodawie (druk BRG nr 43/2019), 

i) wyodrębnienia środków w roku 2019 na doskonalenie zawodowe nauczycieli, planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na 

które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 r. (druk BRG nr 44/2019), 

j) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (druk BRG nr 45/2019), 

k) wyrażenia sprzeciwu wobec uchwały Nr III/16/2019 Zgromadzenia Związku Celowego 

Gmin MG-6 w Gorzowie Wlkp. z dnia 12 lutego 2019 roku zmieniającej Statut Związku 

Celowego Gmin MG-6  (druk BRG nr 48/2019). 

10. Interpelacje i zapytania radnych. 

11. Wolne wnioski. 

12. Zamknięcie obrad V Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
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Ad. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ich prawomocności (rozpoczęcie o godz. 11:00). 

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

V Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

 

Ad. 2. Stwierdzenie quorum. 

 

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

(załącznik nr 1) stwierdził, że w obradach V Sesji Rady Gminy Kłodawa uczestniczy 14 radnych,  

w związku z czym Sesja jest prawomocna. Poinformował, iż Radnego Wiesława Witczyka zatrzymały 

ważne sprawy, dlatego się spóźni. 

 

Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona – ze względu na przybycie Starosty 
Gorzowskiego wraz z współpracownikami, zaproponował autopoprawkę polegającą na wprowadzeniu 
jako punktu 6 „Przemówienie Starosty Gorzowskiego” oraz przesunięcie jako punkt 7 „Przyjęcie 
protokołu z II i IV Sesji Rady Gminy Kłodawa”.  

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 14 radnych. 
Głosy za   14 
Głosy przeciw   0 
Głosy wstrzymujące się  0 
 

Ad. 4. Gratulacje dla mieszkanki Gminy Kłodawa za osiągnięcia sportowe. 

 

Radna Bożena Adamczak – przedstawiła osiągnięcia sportowe zaproszonej mieszkanki Gminy 

Kłodawa. 

 

Ad. 5. Informacja o wynikach wyborów sołtysów i rad sołeckich. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona – przedstawił i podsumował wyniki wyborów 

sołeckich, które odbyły się w ostatnim czasie we wszystkich sołectwach Gminy Kłodawa. 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – uroczyście podziękowała dotychczasowym sołtysom oraz 

gratulowała i życzyła powodzenia nowo wybranym przedstawicielom sołectw. 

Jolanta Kostrubiec – w imieniu sołtysów minionej kadencji podziękowała Wójtowi Gminy Annie 

Mołodciak oraz kierownikom jednostek organizacyjnych za owocną współpracę. 

 

Ad. 6. Przemówienie Starosty Gorzowskiego. 

 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak - przywitała Starostę Gorzowskiego Michała Wasilewskiego, 

pogratulowała nominacji oraz życzyła sukcesów w pracy. 
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Starosta Gorzowski Michał Wasilewski – przywitał zgromadzonych na sali, podziękował za 

zaproszenie i przeprosił za nieobecność na IV Sesji Rady Gminy Kłodawa. Zapewnił o przyjacielskim 

nastawieniu do Gminy Kłodawa. Zaznaczył, iż dąży do tego, by Starostwo jako  urząd było  

kompetentne i przyjazne, podchodzące z szacunkiem do mieszkańców. Poinformował  

o zmianach zachodzących w Starostwie oraz założeniach budżetowych  na obecny  i przyszły rok oraz  

o  zaplanowanych remontach dróg powiatowych. 

Radna Bożena Adamczak – podziękowała  za pozytywną odpowiedź Starosty Gorzowskiego na petycję  

przekazaną na IV Sesji Rady Gminy Kłodawa Przewodniczącemu Rady Powiatu Gorzowskiego  

dotyczącą remontu drogi powiatowej nr 1404 F pomiędzy Różankami a Wojcieszycami.  Podkreśliła, że  

modernizacja  tej drogi  jest bardzo oczekiwaną przez mieszkańców nie tylko Różanek i Wojcieszyc ale 

także innych miejscowości naszej gminy oraz Gorzowa Wlkp. Bardzo cieszy fakt, że wzdłuż drogi będzie 

zbudowany ciąg pieszo – rowerowy. Nasza Gmina wniesie  50%  środków finansowych na realizację 

tego zadania. 

Starosta Gorzowski Michał Wasilewski – poinformował o rozmowach i planach mających na celu 

pozyskanie dodatkowych, zewnętrznych środków na remonty dróg. 

Radny Rafał Chodkiewicz – zauważył, iż wyremontowane odcinki dróg w miejscowości Santocko, 

pozwalają kierowcom na  rozwijanie zbyt dużych prędkości, stwarzając niebezpieczeństwo. Poprosił  

o poszukanie rozwiązania takiego problemu. 

Starosta Gorzowski Michał Wasilewski – odpowiedział, iż trwają rozmowy nad poprawieniem 

bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zastosowanie różnych środków. Powiedział, iż w dniu 12 marca 

komisja oceni sytuacje w problematycznych miejscach. 

Radna Katarzyna Chmiel-Dera – powiedziała, że na jedną z dwóch złożonych petycji, dotycząca 

ograniczenia tonażu, nie otrzymała jeszcze odpowiedzi. Powiedziała, iż jedna komisja już dokonywała 

oceny i poprosiła o inny skład osobowy. Poprosiła również o informację, o której godzinie komisja 

będzie dokonywać oględzin, ponieważ chciałaby uczestniczyć podczas oceny. W kwestii drugiej 

złożonej petycji dotyczącej czterech inwestycji na drogach, otrzymała odpowiedz pozytywną tylko  

w części, dlatego temat zostanie kontynuowany. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona – wręczył Staroście Gorzowskiemu Michałowi 

Wasilewskiemu protokół z IV Sesji Rady Gminy Kłodawa, w którym odnotowane jest wystąpienie i  

dyskusja z Przewodniczącym Rady Powiatu Gorzowskiego  Karolem Zieleńskim. 

Radny Gerard Bieryło – zapytał, czy możliwości finansowe Starostwa pozwalają na posprzątanie 

skraju nakładki asfaltowej na drodze Kłodawa – Łośno – Zdroisko. Powiedział, iż ziemia zalegająca na 

skrajach nakładki asfaltowej zanieczyszcza pas jezdni, skutkiem czego kierowcy często jeżdżą zbyt 

blisko osi jezdni. 

Starosta Gorzowski Michał Wasilewski – odpowiedział, iż wszystko zależy od wyceny takiego 

przedsięwzięcia. Zobligował Naczelnika Pawła Tokarczuka do zdiagnozowania problemu. 

Radny Henryk Brzana – poinformował, iż przy ulicy Wspólnej w Wojcieszycach, przy rowie brakuje 

barierki. Jest to w części, która rok temu została wyremontowana. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona – przypomniał o potrzebie zamontowania 

świateł przy przejściu dla pieszych przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wojcieszycach. 

Starosta Gorzowski Michał Wasilewski – odpowiedział, iż na wszystkie złożone zapytania zostaną 

udzielone odpowiedzi na piśmie i zostaną w miarę możliwości realizowane. 
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Radny Powiatowy  Grzegorz Zapytowski – poinformował, iż w dniu 12 marca zorganizowane zostanie 

spotkanie w sprawie zagrożeń bezpieczeństwa. Dodatkowo zaznaczył, iż dnia 21 lutego złożył 

interpelację do Starosty w sprawie rozszerzenia dokumentacji projektowej budowanej drogi 

Wojcieszyce – Różanki o zamontowanie przy GOK-u sygnalizacji świetlnej i spowalniacza na wjeździe 

do Wojcieszyc od strony Różanek. 

Radny Roman Leśnicki – przypomniał o potrzebie wyremontowania starego fragmentu drogi 

Wojcieszyckiej przy skrzyżowaniu z Gorzowską oraz wybudowania w tym samym miejscu brakującego 

fragmentu ścieżki rowerowej. 

Starosta Gorzowski Michał Wasilewski – odpowiedział, iż Radny Powiatowy Andrzej Legan już 

kilkukrotnie wspominał o tej potrzebie. Dodał, iż Starostwo uczyni starania, by dokończyć remont 

niniejszej drogi i ścieżki rowerowej. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona – zarządził 5 minut przerwy. 

 

Ad. 7. Przyjęcie protokołu z II i IV Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona – poinformował zebranych o doprecyzowaniu 

wypowiedzi Radnego Benedykta Piotrowskiego w protokole z II Sesji Rady Gminy Kłodawa, następnie 

w związku z brakiem uwag, poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z II Sesji 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 
 
Protokół z II Sesji Rady Gminy Kłodawa został przyjęty jednogłośnie. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona – w związku z brakiem uwag do protokołu  

z IV Sesji Rady Gminy Kłodawa , poddał jego przyjęcie pod głosowanie. 

 
GŁOSOWANIE NR 3 (załącznik nr 2 do protokołu) 
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 
Głosy za   15 
Głosy przeciw   0 
Głosy wstrzymujące się  0 
 
Protokół z IV Sesji Rady Gminy Kłodawa został przyjęty jednogłośnie. 
 

Ad. 8. Informacja Wójta Gminy Kłodawa z działalności międzysesyjnej. 
 
Radna Bożena Adamczak – podziękowała za oczekiwane oświetlenie drogowe na ulicach Północnej  
i Dębowej bocznej. Zapytała o termin rozpoczęcia remontu wjazdu na ulicę Kasztanową oraz szczegóły 
dotyczące planowanych inwestycji polegających na odwodnieniu fragmentu ulicy Niepodległości przy 
Kościele oraz remontu nakładki w kierunku cmentarza. 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – odpowiedziała, iż punkty świetlne wcześniej zamontowane 
musiały czekać na uruchomienie ze względu na czas oczekiwania w ENEA.  W dniu wczorajszym 
zaświeciły lampy na ulicy Północnej i bocznej od Dębowej w Różankach oraz przy ulicy Polnej  
w Wojcieszycach. Najprawdopodobniej jeszcze w tym tygodniu wykonawca przystąpi do prac na 
drodze prowadzącej do cmentarza. Długo wyczekiwane odwodnienie na wysokości świetlicy wiejskiej 
zostanie także wkrótce zrealizowane, materiały już zostały zakupione. Wjazd na ulicę Kasztanową 



5 
 

zostanie wykonany przy okazji asfaltowania ulicy Niepodległości. 

Radny Roman Leśnicki – zapytał, jak przedstawia się sprawa budowy ścieżki wokół jeziora oraz 
poprosił o szczegóły koncepcji zagospodarowania terenu z przeznaczeniem na plac festynowy  
w Kłodawie. 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – odpowiedziała, iż wystąpiono do Pani Marszałek o zgodę na 
zmianę technologii a także do Lasów Państwowych. Wyjaśniła, iż problem polega na tym, iż struktura 
w jakiej ma być wykonana ścieżka jest żywiczna, co stanowi problem dla wykonawców. W związku  
z tym, pomimo przeprowadzenia aż trzech przetargów, nie wyłoniono wykonawców. Wyraziła 
nadzieję, iż nieduża zmiana  technologii pomoże w znalezieniu wykonawcy. W kwestii placu wyjaśniła, 
iż opracowano koncepcję zagospodarowania 3 hektarowej części doliny naprzeciwko placu, gdzie 
dotychczas realizowano imprezy plenerowe. Będą tam kierowane transporty mas ziemnych, dzięki 
czemu teren będzie sukcesywnie przygotowywany do realizacji założonych celów. 

Radny Roman Leśnicki – zapytał, czy sieć światłowodowa zostanie zakończona na wysokości plaży  
w Kłodawie. 

Sekretarz Gminy Karolina Niciejewska – odpowiedziała, iż przedstawiciel poinformował o planach 
dalszej rozbudowy sieci światłowodowej. W przypadku pozyskania przez niego dalszych informacji, 
zostaną one przekazane do urzędu i mieszkańców. 
 
Ad. 9. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w 2018 roku (druk BRG nr 
46/2019). 
 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona – poinformował, iż przedmiotowe 
sprawozdanie zostało przeanalizowane na posiedzeniu Komisji Oświaty. 

Przewodniczący Komisji Oświaty Roman Leśnicki – powiedział, iż komisja przyjęła pozytywną opinię 
dotyczącą Sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w 2018 roku. 
 
Nie zgłoszono uwag do sprawozdania. 
 
Ad. 10a. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gorzowskiemu pomocy finansowej na 
wykonanie zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa – Lipy 
– Etap I” (druk BRG nr 36/2019). 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu Wanda Grabowska – przedstawiła pozytywną opinię komisji 
dotyczącą projektu przedmiotowej uchwały. 

Skarbnik Gminy Agnieszka Chudziak – wyprowadziła do tematyki uchwały. 

Nastąpiła dyskusja pomiędzy Przewodniczącym Rady Gminy Kłodawa Andrzejem Koroną, Radnym 
Romanem Leśnickim oraz Radnym Henrykiem Brzaną. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona - w związku z brakiem dalszych 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 I”. 
 
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 V/29/19. 
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Ad. 10b. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gorzowskiemu pomocy finansowej na 
wykonanie zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404F na odcinku Wojcieszyce – 
Różanki” (druk BRG nr 37/2019). 
 
Kierownik Referatu Agnieszka Szurgot-Miłosz – wyprowadziła do tematyki uchwały. 

Radna Bożena Adamczak – poprosiła o wyjaśnienie nieścisłości, która zaistniała w odpowiedzi  
Starosty Gorzowskiego na petycję dotyczącą remontu drogi powiatowej 1404F. Okazało się, że remont 
nie odbędzie się od skrzyżowań ulic  1404F (ulica Wojcieszycka) do skrzyżowania z drogą 1411F (ulica 
Kasztanowa). Modernizacja z budową ciągu pieszo – rowerowego dotyczy tylko odcinka Wojcieszyce – 
Różanki. Nie jest na razie zaplanowany remont ulicy Lipowej w Różankach.  

Starosta Gorzowski Michał Wasilewski – odpowiedział, iż nawet w sytuacji, kiedy niniejsza inwestycja 
nie zostanie przeprowadzona w czasie teraźniejszym ze względu na ograniczenia budżetowe, nie 
znaczy, że kontynuacja zadania nie nastąpi w czasie późniejszym.  

Przewodnicząca Komisji Budżetu Wanda Grabowska – przedstawiła pozytywną opinię komisji, 
dotyczącą projektu przedmiotowej uchwały. 

Kierownik Referatu Agnieszka Szurgot-Miłosz – dopowiedziała, iż projekt uchwały sporządzony był 
na podstawie umowy partnerskiej. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona - w związku z brakiem dalszych uwag,  poddał 
pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Gorzowskiego na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404F na odcinku 
Wojcieszyce – Różanki”. 
 
GŁOSOWANIE NR 5 (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 V/30/19. 

 
Ad. 10c. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gorzowskiemu pomocy finansowej na 
wykonanie zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F w miejscowości Łośno – 
gmina Kłodawa (druk BRG nr 38/2019). 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu Wanda Grabowska – przedstawiła pozytywną opinię komisji 
dotyczącą projektu przedmiotowej uchwały. 

Kierownik Referatu Agnieszka Szurgot-Miłosz – wyprowadziła do tematyki 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 w miejscowości Łośno – gmina 
Kłodawa”. 
 
GŁOSOWANIE NR 6 (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 V/31/19. 
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Ad. 10d. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chwalęcice (druk BRG nr 
39/2019). 
 
Przewodniczący Komisji Komunalnej Ryszard Burzawa – przedstawił pozytywną opinię komisji 
dotyczącą projektu przedmiotowej uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona - w związku z brakiem uwag,  poddał pod 
głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chwalęcice. 
 
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 V/32/19. 
 
Ad. 10e. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzanie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze 
inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania (druk BRG nr 40/2019). 
 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona – wyjaśnił, iż w formie autopoprawki należy 
uzupełnić nazwiska sołtysów sołectw Różanki (Sławomir Radecki) oraz Różanki Szklarnia (Dorota 
Kordacka), ponieważ  w dniu wczorajszym odbyły się wybory w przedmiotowych miejscowościach. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu Wanda Grabowska – przedstawiła pozytywną opinię komisji 
dotyczącą projektu przedmiotowej uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona - w związku z brakiem uwag,  poddał pod 
głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zarządzania poboru podatków i opłat lokalnych w drodze 
inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania. 
 
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 V/33/19. 
 
Ad. 10f. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2019 r. (druk 
BRG nr 41/2019). 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu Wanda Grabowska – przedstawiła pozytywną opinię komisji 
dotyczącą projektu przedmiotowej uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona - w związku z brakiem uwag,  poddał pod 
głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2019 r. 
 
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 V/34/19. 
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Ad. 10g. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Kłodawa na lata 2019-2022 (druk BRG nr 42/2019). 
 
Skarbnik Gminy Agnieszka Chudziak – poprosiła o dokonanie wymiany załącznika nr 2 do projektu 
uchwały dotyczącego wykazu przedsięwzięć do WPF ze względu na konieczność wpisania 
dodatkowego zadania związanego ze staraniami o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 
polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej i sanitarnej. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu Wanda Grabowska – przedstawiła pozytywną opinię komisji 
dotyczącą projektu przedmiotowej uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona - w związku z brakiem dalszych uwag,  poddał 
pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Kłodawa na lata 2019-2022. 
 
GŁOSOWANIE NR 10 (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 V/35/19. 
 
Ad. 10h. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu lokali 
użytkowych położonych w Różankach i Kłodawie (druk BRG nr 43/2019). 
 
Przewodniczący Komisji Komunalnej Ryszard Burzawa – przedstawił pozytywną opinię komisji 
dotyczącą projektu przedmiotowej uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona - w związku z brakiem uwag,  poddał pod 
głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu lokali 
użytkowych położonych w Różankach i Kłodawie. 
 
GŁOSOWANIE NR 11 (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 V/36/19. 
 
Ad. 10i. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia środków w roku 2019 na doskonalenie 
zawodowe nauczycieli, planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na 
które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 r. (druk BRG nr 44/2019). 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu Wanda Grabowska – przedstawiła pozytywną opinię komisji   
dotyczącą projektu przedmiotowej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Oświaty Roman Leśnicki – przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą 
projektu przedmiotowej uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona - w związku z brakiem uwag,  poddał pod 
głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia środków w roku 2019 na doskonalenie 
zawodowe nauczycieli, planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 
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ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które 
dofinansowanie jest przyznawane w 2019 r. 
 
GŁOSOWANIE NR 12 (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 V/37/19. 
 
Ad. 10j. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (druk 
BRG nr 45/2019). 
 
Kierownik Jerzy Jesis – skomentował projekt uchwały. 

Sekretarz Gminy Kłodawa Karolina Niciejewska – zaproponowała   autopoprawkę polegającą na 
wprowadzeniu w uzasadnieniu zamiast wyrazu „przedszkola” sformułowanie „przedszkola oraz 
żłobka”. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona – po wypowiedzi dotyczącej przedmiotowej 
sprawy, w związku z brakiem dalszych uwag,  poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. 
 
GŁOSOWANIE NR 13 (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 V/38/19. 
 
Ad. 10k. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec uchwały Nr III/16/2019 
Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 w Gorzowie Wlkp. z dnia 12 lutego 2019 roku 
zmieniającej Statut Związku Celowego Gmin MG-6  (druk BRG nr 48/2019). 
 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona – wprowadził w tematykę projektu uchwały 
oraz przypomniał, iż wszystkie komisje omawiały niniejszy projekt. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona - w związku z brakiem uwag,  poddał pod 
głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec uchwały Nr III/16/2019 
Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 w Gorzowie Wlkp. z dnia 12 lutego 2019 roku 
zmieniającej Statut Związku Celowego Gmin MG-6  (druk BRG nr 48/2019). 
 

GŁOSOWANIE NR 14 (załącznik nr 2 do protokołu) 
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 
 

Głosy za   0 
Głosy przeciw   15 
Głosy wstrzymujące się  0 
 

Radni Gminy Kłodawa nie wyrazili sprzeciwu wobec uchwały Nr III/16/2019 Zgromadzenia Związku 
Celowego Gmin MG-6 w Gorzowie Wlkp. z dnia 12 lutego 2019 roku zmieniającej Statut Związku 
Celowego Gmin MG-6. 
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Ad. 11. Interpelacje i zapytania radnych. 
 

Radny Henryk Brzana – zwrócił uwagę na brak protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona – wytłumaczył zasady sporządzania 
protokołów. 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rafał Chodkiewicz – zobligował się do 
dostarczenia protokołu w dniu jutrzejszym. 
 

Ad. 12. Wolne wnioski. 
 
Rada Janina Maciejewska – w imieniu mieszkańców złożyła wniosek zawierający prośbę o budowę 
chodnika przy ulicach Parkowej i Brzozowej w Santocznie. 

Sołtys Sołectwa Santocko Mirosław Dawidowicz – zwrócił uwagę na konieczność odnowienia dwóch 
polnych dróg, pierwsza droga przez las (ok. 800 m) oraz ulicy Polnej. Zaznaczył, iż w drodze na 
Santocko Kolonię są dwie duże dziury.  

Zastępca Wójta Andrzej Kwiatkowski – odpowiedział, iż ubytki w nakładce asfaltowej zostaną 
uzupełnione. Stwierdził, że realizacja zadania polegającego na remoncie dwóch pozostałych dróg 
zależy od pozyskania finansowych środków zewnętrznych. Dodał, iż wniosek na dofinansowanie 
inwestycji zostanie złożony do Urzędu Marszałkowskiego. 

Radny Wiesław Witczyk – zapytał o możliwość wykonania odwodnienia na ulicy Oliwkowej  
w Kłodawie. 

Zastępca Wójta Andrzej Kwiatkowski – odpowiedział, iż sprawa nie jest prosta, ze względu na fakt, iż 
w tym przypadku najlepsze rezultaty uzyskane zostaną przy wybudowaniu profesjonalnej kanalizacji 
deszczowej. Koszt takiej kanalizacji przewyższa koszty budowy kanalizacji sanitarnej, której również 
brakuje w niektórych miejscach w gminie. Sprawa odwodnienia ulicy Oliwkowej zostanie jeszcze 
analizowana. 

Mieszkanka Kłodawy Irena Mazur – stwierdziła, iż na terenie gminy powinien powstać dom 
dziennego pobytu dla seniorów. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona – zgodził się z potrzebą opieki nad seniorami. 
Zaznaczył, iż gmina wspiera seniorów poprzez między innymi pomoc i wsparcie dla klubów seniora. 
Dodał, iż temat założenia domu dziennego pobytu dla seniorów jest poruszany od dłuższego czasu. 
Wystąpiono nawet do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o udostępnienie lokalu  
w Wojcieszycach celem takiego wykorzystania, lecz uzyskano odmowę. 

Ad. 13. Zamknięcie obrad V Sesji Rady Gminy Kłodawa.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa  Andrzej Korona  
o godzinie 13:30 zamknął obrady V Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
 

 
 
Na tym protokół zakończono. 
 

Protokołowała: 
Elwira Cierniewska       
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

Andrzej Korona 


