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Protokół z VII Sesji Rady Gminy Kłodawa, 

która odbyła się w dniu 24 kwietnia 2019 roku  

w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojcieszycach. 

 
Porządek obrad na VII Sesję Rady Gminy Kłodawa: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
5. Informacja Wójta Gminy Kłodawa z działalności międzysesyjnej. 
6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok (druk BRG nr 

72/2019). 
7. Informacja komendanta II Komisariatu Policji w Gorzowie Wlkp. nt. stanu bezpieczeństwa na 

terenie Gminy Kłodawa oraz o przygotowaniach do sezonu letniego (druk BRG nr 56/2019). 
8. Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej za 2018 rok oraz z przygotowania do sezonu 

letniego  (druk BRG nr 66/2019). 
9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) udzielenia pomocy finansowej  dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. 
(druk BRG nr 74/2019), 

b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2019 rok (druk BRG nr 75/2019), 
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019-2022  

(druk BRG nr 76/2019), 
d) nadania nazwy ulicy w miejscowości Santocko (druk BRG nr 73/2019), 
e) w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego w 2019 roku na 

terenie Gminy Kłodawa (druk BRG nr 77/2019), 
f) w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Kłodawa na lata 2019 – 2023 (druk BRG nr 78/2019), 
g) udzielenia pomocy finansowej dla  Województwa Lubuskiego na zadanie pod nazwą 

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 w zakresie budowy chodnika w m. Kłodawa” 
(druk BRG nr 79/2019). 

10. Interpelacje i zapytania radnych. 
11. Wolne wnioski. 
12. Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

 
Ad. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ich prawomocności (rozpoczęcie o godz. 11:00). 
  
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona – przywitał wszystkich zebranych na obradach 
VII 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 VII Sesji Rady Gminy Kłodawa uczestniczy 13 radnych,  
w związku z czym, Sesja jest prawomocna.  

W tym momencie do obrad dołączyła Radna Katarzyna Chmiel-Dera. 
 
Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona poinformował, iż Wójt Gminy Kłodawa Anna 
Mołodciak zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad podjęcie uchwały w sprawach: 

• wniesienia aportu do spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp. Sp. 
z o.o., w której Gmina Kłodawa jest udziałowcem, 
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• w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego pomiędzy Gminą Kłodawa 
a Stowarzyszeniem Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań celem ubiegania się  
o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Integracja bez granic impulsem do pogłębiania 
transgranicznej współpracy Gminy Kłodawa i Zamku Trebnitz” współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – 
Polska 2014-2020. 

 
W tym momencie do obrad dołączył Radny Ireneusz Winnik. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona – ze względu na brak dalszych uwag poddał pod 
głosowanie wprowadzenie jako punktu 9h „Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia aportu do spółki 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o., w której Gmina Kłodawa jest 
udziałowcem”.  
 
GŁOSOWANIE NR 1 (załącznik nr 2 do protokołu) 
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 
Głosy za   15 
Głosy przeciw   0 
Głosy wstrzymujące się  0 
 
Jednogłośnie przyjęto wniosek Wójta Gminy Kłodawa Anny Mołodciak. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona – poddał pod głosowanie wprowadzenie jako 
punktu 9i „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego 
pomiędzy Gminą Kłodawa a Stowarzyszeniem Zamek Trebnitz Centrum Edukacji  
i Spotkań celem ubiegania się o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Integracja bez granic 
impulsem do pogłębiania transgranicznej współpracy Gminy Kłodawa i Zamku Trebnitz” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy INTERREG VA 
Brandenburgia – Polska 2014-2020”. 
 
GŁOSOWANIE NR 2 (załącznik nr 2 do protokołu) 
W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 
Głosy za   12 
Głosy przeciw   0 
Głosy wstrzymujące się  0 
 
Jednogłośnie przyjęto wniosek Wójta Gminy Kłodawa Anny Mołodciak. 
 
Ad. 4. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
 
Radna Katarzyna Chmiel-Dera – zawnioskowała o wprowadzenie zmiany na stronie 7 Protokołu z VI 
Sesji Rady Gminy Kłodawa, polegającej na usunięciu wyrazu „ten” w odpowiedzi udzielanej przez Radcę 
Prawnego dr Krzysztofa Grzesiowskiego. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona – poddał pod głosowanie wniosek Radnej 
Katarzyny Chmiel – Dery. 
 
GŁOSOWANIE NR 3 (załącznik nr 2 do protokołu) 
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 
Głosy za   15 
Głosy przeciw   0 
Głosy wstrzymujące się  0 
 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
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Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona – w związku z brakiem dalszych uwag, poddał 

pod głosowanie przyjęcie protokołu z VI 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 VI Sesji Rady Gminy Kłodawa został przyjęty jednogłośnie. 
 

Ad. 5. Informacja Wójta Gminy Kłodawa z działalności międzysesyjnej. 
 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – wyjaśniła, iż w punkcie 7 informacji międzysesyjnej z prac 
drogownictwa, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i promocji powinna widnieć nazwa ulicy 
„Dębowa w Zdroisku” zamiast „Bukowa w Zdroisku”. 
 
Ad. 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok (druk BRG nr 
72/2019). 
 
Nie zgłoszono uwag do sprawozdania. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona - przypomniał, iż niniejsze sprawozdanie zostało 
omówione na Komisji Oświaty. 

Przewodniczący Komisji Oświaty Roman Leśnicki – przedstawił pozytywną opinię komisji. 

Radna Katarzyna Chmiel-Dera – zapytała, czy sprawozdanie nie powinno zostać poddane głosowaniu. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona – odpowiedział, iż głosowanie przeprowadza 
się na wniosek, a tu takiego nie było. Słowa te potwierdził Radca Prawny dr Krzysztof Grzesiowski. 
 
Ad. 7. Informacja komendanta II Komisariatu Policji w Gorzowie Wlkp. nt. stanu bezpieczeństwa na 
terenie Gminy Kłodawa oraz przygotowaniach do sezonu letniego (druk BRG nr 56/2019). 
 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona - poprowadził dyskusję na temat 
bezpieczeństwa na terenie Gminy Kłodawa, w której udział wzięli Nadkomisarz Fabian Rogala 
Komendant Miejski, Nadkomisarz Katarzyna Weryńska Komendant Komisariatu II oraz Radni. 

Radna Bożena Adamczak – zgłosiła uwagę, iż w przedstawionym materiale zawarto informację o dwóch 
dzielnicowych pełniących służbę na terenie Gminy Kłodawa, jednakże w rzeczywistości, od długiego 
czasu jest tylko jedna policjantka. Poinformowała, iż 18 kwietnia br. odbyło się spotkanie organizowane 
przez Starostwo Powiatowe, w którym udział miał wziąć reprezentant Policji. Tematem spotkania było 
zagrożenie bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie Różanek, na ulicach Niepodległości 
oraz Lipowej. Przypomniała, iż na poprzedniej Sesji Rady Gminy zawnioskowała o wprowadzenie 
znaków pionowych i poziomych na tych ulicach oraz o budowę chodnika. Na spotkanie nie przybył 
żaden przedstawiciel Komendy Miejskiej. Poprosiła o częstsze kontrole na przedmiotowych drogach. 
Podziękowała za rzeczową pomoc w trakcie spotkania Kierownik Agnieszce Szurgot-Miłosz oraz jej 
zastępcy. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona – poinformował, że w dniu dzisiejszym 
przeczytał na stronie internetowej Komendy II Komisariatu, iż wbrew temu, co napisano w „Informacji 
komendanta II Komisariatu Policji w Gorzowie Wlkp. nt. stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy 
Kłodawa oraz przygotowaniach do sezonu letniego”, st. sierż. Barbara Pawlak pełni obowiązki w swoim 
rejonie, który obejmuje wschodnią część gminy, jednocześnie pełniąc zastępstwo w drugim rejonie. 
Dodał, iż dzielnicowa jest bardzo aktywną funkcjonariuszką, rzetelnie podchodzącą do swoich 
obowiązków, jednakże ciężko, by była w wielu miejscach jednocześnie. Podobna sytuacja jest w Gminie 
Bogdaniec. 
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Komendant Miejski Policji w Gorzowie Wlkp. nadkom. Fabian Rogala – ustosunkował się do słów 
przedmówców informując, iż dysponuje 466 etatami ale, niestety, 70 jest wakatów, a 40 funkcjonariuszy  
nie świadczy służby z powodu uzasadnionej absencji. Skomentował, iż w przedstawionej Informacji 
podano liczbę dwóch dzielnicowych ale pierwszy od drugiej połowy 2018 roku przebywa na 
długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Potwierdził, iż jeden dzielnicowy funkcjonuje również na terenie 
gminy Deszczno oraz Gminy Bogdaniec. Poinformował również, iż przeprowadzany nabór do służby w 
Policji nie napawa optymizmem ze względu na małą liczbę chętnych. Stwierdził, iż w chwili obecnej nie 
jest w stanie odnieść się do drugiego tematu, tj. nieobecności na spotkaniu  w Różankach, ponieważ 
nie posiada żadnych informacji na ten temat. Zobligował się do komentarza w innym terminie. 
Poinformował, że to zarządca drogi decyduje o ustawieniu znaków drogowych czy spowalniaczy, 
natomiast Policja stanowi jedynie rolę doradczą. Przypomniał o narzędziu jakim jest Krajowa Mapa 
Zagrożeń i zachęcił do korzystania z możliwości oznakowania miejsc uważanych za niebezpieczne. 
Policja w ciągu 5 dni od zgłoszenia ma obowiązek zweryfikowania zagrożenia, następnie wdraża 
działania zaradcze. 

Radna Bożena Adamczak – zauważyła, że na terenie gminy, na przełomie ostatnich lat przestępczość 
wzrosła, w szczególności na obszarze Różanek. 

Komendant Miejski Policji w Gorzowie Wlkp. nadkom. Fabian Rogala – skomentował, iż tabelka 
przedstawia statystykę, a to nie odzwierciedla pełnego obrazu zagadnienia. Nadmienił, iż skuteczność 
wykrywania sprawców kształtuje się na dość wysokim poziomie. 

Radny Jan Kubera – ze względu na fakt, iż najwięcej zdarzeń w Kłodawie ma miejsce w okolicach jeziora 
i plaży, zapytał, czy została opracowana jakaś koncepcja na patrolowanie ścieżki wokół Jeziora 
Kłodawskiego, która niebawem zostanie wykonana. Przypominając, że niegdyś dzielnicowi w sezonie 
letnim jeździli w tym problematycznym miejscu, działając prewencyjnie. Radny zgłosił również problem 
luźno puszczanych zwierząt, które są bardzo często  zabierane przez turystów na wypoczynek nad 
jeziorem. Trzecie zagadnienie poruszane przez Radnego dotyczyło poruszania się rowerzystów po 
drodze wojewódzkiej. Przypomniał o niezrealizowanym pomyśle ustawienia znaku zabraniającego 
poruszania się rowerzystów po jezdni. Zapytał, czy Komendant może jakoś pomóc w realizacji tego 
zadania, czy całą procedurę należy rozpoczynać od początku. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona – poparł wniosek Radnego Jana Kubery. 

Radny Benedykt Piotrowski – stwierdził,  że wakaty to jedno, ale organizacja pracy to druga sprawa. 
Zaproponował oddelegowanie jednego policjanta do pomocy dzielnicowej zamiast kilkudniowych 
zmian. Wyraził swoje niezadowolenie z faktu, iż st. sierż. Barbara Pawlak, pomimo pełnienia swoich 
obowiązków na obszarze dwóch rejonów, dodatkowo zostaje przydzielana do obstawy innych imprez. 
Dzielnicowa, pomimo swojej niewątpliwej sprawności, nie jest w stanie wykazać się taką samą 
skutecznością jak dwóch policjantów. Nawiązując do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej  Komendzie  Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., o którą zawnioskowano zaznaczył, iż 
wyraża na to zgodę, ale zapytał, kto będzie jeździł samochodem, skoro brakuje kadry? Dodał, że na 
niniejszy zakup składa się kilka gmin, w związku z czym zapytał, jak planuje się czas pracy tego radiowozu 
na poszczególnych terenach? 

Komendant Miejski Policji w Gorzowie Wlkp. nadkom. Fabian Rogala – powiedział, że wnioskując, nie 
zwrócono się z prośbą o dofinansowanie zakupu radiowozu ale o wsparcie finansowe. Zaznaczył, iż 10 
tysięcy złotych wystarcza na 40 służb a pozyskane środki przeznaczone zostaną na poprawę 
bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zorganizowanie patroli ponadnormatywnych, poruszających 
się po terenie Gminy Kłodawa. Funkcjonariusze będą pełnić takie służby w czasie wolnym, działając na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa. Dodał, iż Policja realizuje szereg różnorodnych zadań, które ze względu 
na problemy kadrowe nie jest w stanie  skutecznie wykonywać - stąd prośba o wsparcie finansowe. 
Wyjaśnił, iż koszt rekompensaty dla funkcjonariusza za działanie w służbie ponadnormatywnej wynosi 
250,00 zł brutto. Odnosząc się do zapytania Radnego Jana Kubery dotyczącego ścieżki rowerowej 
odpowiedział, iż również uważa, że rowerzyści powinni się poruszać po ścieżkach rowerowych, ze 
względu na fakt, iż jest to bezpieczniejsze. Natomiast o ustawianiu znaków decyduje zarządca drogi. W 
trakcie dyskusji Policja wyraziła opinię, iż znaki ograniczające rowerzystom możliwość poruszania się po 
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jezdni są wskazane. Zaproponował, by Starostwo powróciło do tematu i wznowiło procedurę, ze swojej 
strony obiecując, że Policja zaopiniuje ustawienie znaków pozytywnie. 

Radny Benedykt Piotrowski – zapytał o termin, w którym pojawi się nowy dzielnicowy. 

Komendant Miejski Policji w Gorzowie Wlkp. nadkom. Fabian Rogala – odpowiedział, iż nie ma 
możliwości określenia konkretnego terminu ponieważ nabór, który organizuje Komenda Wojewódzka 
wciąż nie zaspokaja potrzeb, przypominając o dużej liczbie wakatów. 

Radny Benedykt Piotrowski – poprosił o oddelegowanie pracownika, który będzie dłużej 
współpracował z obecną dzielnicową. 

Radny Jan Kubera – wspomniał  o patrolach rowerowych, które  w przeszłości bardzo dobrze spełniały 
powierzone im zadania. 

Komendant Miejski Policji w Gorzowie Wlkp. nadkom. Fabian Rogala – odpowiedział, iż z 4 patroli 
interwencyjnych pozostały tylko dwa, dlatego nie jest w stanie zaspokajać wszystkich potrzeb. Dodał, iż 
pieniądze z dofinansowania mogą zostać przeznaczone także na patrole rowerowe. 

Radny Roman Leśnicki – zaproponował powrót do analizy stanu bezpieczeństwa. 

Radna Bożena Adamczak – powiedziała, iż jest to dokonywane cały czas. 

Radna Katarzyna Chmiel-Dera – zgłosiła zaniepokojenie wzrostem popełnianych przestępstw oraz 
wypadków komunikacyjnych, w związku z czym zapytała o plan na zmniejszenie ilości zdarzeń, 
szczególnie na drogach. 

Komendant Miejski Policji w Gorzowie Wlkp. nadkom. Fabian Rogala – statystyki zawarte  
w przedłożonym materiale dotyczą Gminy Kłodawa, lecz biorąc pod uwagę cały Powiat, rok 2018 był 
rokiem bezpiecznym. W zdarzeniach drogowych w roku 2017 było 17 ofiar śmiertelnych, natomiast  
w roku ubiegłym 6. Na terenie Gminy Kłodawa była 1 ofiara śmiertelna, ale był to wypadek w granicach 
administracyjnych gminy lecz już na trasie S3. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona – powiedział, iż często na wykryciu sprawcy 
przestępstwa, sprawa się kończy. Jako przykład podał zdarzenie z pierwszej dekady ubiegłego roku, 
kiedy została okradziona Świetlica Wiejska w Wojcieszycach. Dzięki staraniom st. sierż. Barbary Pawlak 
oraz Komendanta Straży Gminnej Mariana Matczaka szybko okazało się, iż dokonało tego trzech 
młodych ludzi. Nie udało się odzyskać większości skradzionych rzeczy, a pomimo przyznania się do winy, 
sprawcy nadal nie zostali skazani. Taka sytuacja działa niezwykle demoralizująco. Dodał, że 
konsekwencją niezakończenia sprawy są problemy z uzyskaniem odszkodowania. Poprosił o przyjrzenie 
się sprawie. 

Radna Katarzyna Chmiel-Dera – zapytała, czy Policja ustala okoliczności wywoływania pożarów na 
terenach Wojcieszyc i Różanek. 

Komendant Miejski Policji w Gorzowie Wlkp. nadkom. Fabian Rogala – odpowiedział, iż nie posiada 
informacji na ten temat, ponieważ nie dokonano zgłoszenia. 

Radna Katarzyna Chmiel-Dera – poprosiła o przyjrzenie się sprawie. 

Komendant Miejski Policji w Gorzowie Wlkp. nadkom. Fabian Rogala – podsumował, iż 
bezpieczeństwo jest naszym dobrem wspólnym. Podkreślił, że przedstawił realia, które niestety nie są 
różowe. Dodał, że nie zamierza być gołosłowny, dlatego mówił o konkretach i możliwościach 
dostępnych na dzień dzisiejszy. Wyraził nadzieję, że Radni przychylą się do prośby o udzielenie pomocy 
finansowej, która wspomoże eliminowanie niebezpieczeństw. 
 
Ad. 8. Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej za 2018 rok oraz z przygotowania do sezonu 
letniego 2019r. (druk BRG nr 66/2019). 
 
Radna Bożena Adamczak – podziękowała Komendantowi Straży Gminnej Marianowi Matczakowi za 
wszystkie przeprowadzone interwencje, szczególnie na terenie Różanek. 
 



6 
 

Nie zgłoszono uwag do sprawozdania. 
 
Ad. 9a. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy  Wojewódzkiej 
Policji w Gorzowie Wlkp. (druk BRG nr 74/2019). 
 
Radny Roman Leśnicki – wyraził swoją dezaprobatę sytuacji, w której Ministerstwo wymusza 
kierowanie się do samorządów z wnioskami o dofinansowanie. 

Radna Katarzyna Chmiel-Dera – wyraziła zdanie, iż przychyla się dofinansowaniu, ponieważ ma 
nadzieję ,że  pieniądze te przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa. 

Radny Gerard Bieryło – potwierdził słowa Radnego Romana Leśnickiego dziwiąc się, że Ministerstwo 
nie przeznacza pieniędzy na to co istotne tzn. odpowiednie finansowanie m.in. Policji. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona – potwierdził słowa poprzedników, dodając, że 
nie powinno być takich sytuacji, w których Policja musi wnioskować o dofinansowanie i stwierdził, iż 
chętnie zagłosuje za przyjęciem niniejszej uchwały, jeśli będzie wiedział, że dzięki temu dofinansowaniu 
nagrodę otrzyma dzielnicowa st. sierż. Barbara Pawlak, ponieważ na to zasługuje. 

Radny Rafał Chodkiewicz – stwierdził, że dziwną sprawą jest niekonsekwencja polegająca na tym, iż 
jest wiele wakatów a nie ma funduszy dla ludzi, którzy już pracują. Wyraził nadzieję, że pozyskane środki 
w sposób znaczący przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa. 

Radna Katarzyna Chmiel-Dera – zapytała o autopoprawkę, która była omawiana podczas posiedzenia 
komisji. 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak  - wprowadziła autopoprawkę polegającą na zmianie tytułu 
projektu uchwały z „Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Gorzowie Wlkp.” na „Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie 
Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.” oraz autopoprawkę w §1, gdzie zamiast: „Gmina Kłodawa 
zobowiązuje się do udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. 
(…)” wprowadzono zapis: „Gmina Kłodawa zobowiązuje się do udzielenia pomocy finansowej 
Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. (…)”. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona - w związku z brakiem dalszych uwag,  poddał 
pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej 
Policji w Gorzowie Wlkp.  

GŁOSOWANIE NR 5 (załącznik nr 2 do protokołu) 
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

Głosy za   13 
Głosy przeciw   1 
Głosy wstrzymujące się  1 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją VII/50/19. 
 
Komendant Miejski Policji w Gorzowie Wlkp. nadkom. Fabian Rogala – podziękował i zaprosił do 
dalszej współpracy. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona – zarządził 10 minutową przerwę. 
 
Ad. 9b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2019 rok (druk 
BRG nr 75/2019). 
 
Skarbnik Agnieszka Chudziak – omówiła projekt uchwały oraz wprowadzone autopoprawki. 

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 
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pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2019 rok. 

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 VII/51/19. 
 
Ad. 9c. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na 
lata 2019-2022 (druk BRG nr 76/2019). 
 
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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na 
lata 2019-2022. 
 
GŁOSOWANIE NR 7 (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 VII/52/19. 
 
Ad. 9d. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Santocko (druk BRG nr 
73/2019). 
 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona - w związku z brakiem uwag,  poddał pod 
głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Santocko. 
 
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 VII/53/19. 
 
Ad. 9e. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego w 2019 
roku na terenie Gminy Kłodawa (druk BRG nr 77/2019). 
 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona - w związku z brakiem uwag,  poddał pod 
głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego w 2019 
roku na terenie Gminy Kłodawa. 
 
GŁOSOWANIE NR 9 (załącznik nr 2 do protokołu) 
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 
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Głosy za   15 
Głosy przeciw   0 
Głosy wstrzymujące się  0 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją VII/54/19. 
 
Ad. 9f. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Kłodawa na lata 2019 – 2023 (druk BRG nr 78/2019). 
 
Ze względu na nieścisłości w projekcie uchwały, została wycofana z porządku obrad. 
 
Ad. 9g. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego na 
zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 w zakresie budowy chodnika w m. 
Kłodawa” (druk BRG nr 79/2019). 
 
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak  - wprowadziła autopoprawkę polegającą na zmianie tytułu 
projektu uchwały z: Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego 
na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 w zakresie budowy chodnika w m. 
Kłodawa” na: Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na zadanie 
pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 w zakresie budowy chodnika w m. Kłodawa” oraz 
autopoprawkę w §1, gdzie zamiast: „Udziela się z budżetu Gminy Kłodawa pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na zadanie pod nazwą (…)” wprowadzono zapis: „Udziela 
się z budżetu Gminy Kłodawa pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Lubuskiemu 
na zadanie pod nazwą (…)”. 

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 udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na 
zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 w zakresie budowy chodnika w m. 
Kłodawa”. 
 
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 VII/55/19. 
 
Ad. 9h. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia aportu do spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o., w której Gmina Kłodawa jest udziałowcem. 
 
Kierownik Jerzy Jesis – omówił projekt uchwały. 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak  - ze względu na sugestie ze strony Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o., wprowadziła autopoprawki: 

1. zmiana zapisu w §1 pkt. 1, gdzie zamiast: „majątek trwały w postaci infrastruktury 

kanalizacyjnej wybudowany w miejscowości Kłodawa” wprowadzono sformułowanie: „nakłady 

na wytworzenie infrastruktury kanalizacyjnej wybudowanej w miejscowości Kłodawa”, 

2. zmiana zapisu w §1 pkt. 2, gdzie zamiast: „wartość majątku” wprowadzono sformułowanie: 

„wartość nakładów”, 

3. zmiana zapisu w §1 pkt. 3, gdzie zamiast: „wniesionego majątku” wprowadzono 

sformułowanie: „wniesionych nakładów”, 
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4. w uzasadnieniu zmieniono wyrażenie „majątku” na „nakłady”. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu Wanda Grabowska oraz Przewodniczący Komisji Komunalnej 
Ryszard Burzawa – przedstawili 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 wniesienia aportu do spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o., w której Gmina Kłodawa jest udziałowcem. 
 
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 VII/56/19. 
 
Ad. 9i. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego 
pomiędzy Gminą Kłodawa a Stowarzyszeniem Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań celem 
ubiegania się o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Integracja bez granic impulsem do 
pogłębiania transgranicznej współpracy Gminy Kłodawa i Zamku Trebnitz” współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 
2014-2020. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona – przypomniał, iż projekt uchwały został 
omówiony na wszystkich komisjach, wszędzie uzyskując opinię pozytywną. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona - w związku z brakiem uwag,  poddał pod 
głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego 
pomiędzy Gminą Kłodawa a Stowarzyszeniem Zamek Trebnitz Centrum Edukacji  
i Spotkań celem ubiegania się o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Integracja bez granic 
impulsem do pogłębiania transgranicznej współpracy Gminy Kłodawa i Zamku Trebnitz” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy INTERREG VA 
Brandenburgia – Polska 2014-2020. 
 
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 VII/57/19. 
 
Ad. 10. Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona – wyjaśnił różnice pomiędzy interpelacją 
i zapytaniem. 

Nastąpiła dyskusja na niniejszy temat pomiędzy Radnym Janem Kuberą i Przewodniczącym Rady Gminy 
Kłodawa Andrzejem Koroną.  

Radna Katarzyna Chmiel-Dera – na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Kłodawa złożyła dwie 
interpelacje. Pierwsza dotyczyła ogrodzenia placu zabaw przy ulicy Niepodległości w Różankach, 
natomiast druga remontu ulicy Klonowej w Różankach. 



10 
 

Radna Bożena Adamczak – skomentowała wniosek oraz sposób jego rozpatrzenia skierowany do 
Starostwa, złożony podczas VI Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

Radna Katarzyna Chmiel-Dera – zaprosiła zgromadzonych na zebranie wiejskie w Różankach, które 
odbędzie się w dniu dzisiejszym. Poruszany będzie temat planowanej budowy biogazowni. 

Radna Wanda Grabowska – złożyła interpelację w sprawie umieszczenia tablicy ogłoszeń przy ulicy 
Polnej, rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Polnej i Parkowej, oraz postawienia lamp 
oświetlenia drogowego przy ulicach Jaworowej i Jaśminowej w Chwalęcicach. 
 
Ad. 11. Wolne wnioski. 
 
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – skomentowała temat planowanej budowy biogazowni. 

Kierownik Jerzy Jesis – wypowiedział się na temat biogazowni. 

Sołtys Sołectwa Różanek Sławomir Radecki – poinformował, iż pomimo wcześniej złożonych 
zapewnień, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska nie będzie uczestniczył w zebraniu 
wiejskim. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona – zaproponował uruchomienie innych form 
nacisków, przykładowo mediów czy społeczeństwa. 

Radna Katarzyna Chmiel-Dera – zawiadomiła, iż temat został poruszony na łamach Gazety Lubuskiej  
w wersji drukowanej, planowane są dalsze działania w tym kierunku. 

Sołtys Sołectwa Santocko Mirosław Dawidowicz – przedstawił wątpliwości dotyczące ograniczeń  
prędkości do 30 i 50 km/h na głównej drodze w Santocku. 

Agnieszka Szurgot-Miłosz – zobligowała się do przekazania uwag do Starostwa Powiatowego. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona – wypowiedział się na temat jakości projektów 
wykonywanych na zlecenie Starostwa Powiatowego. 

 

Ad. 12. Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona  
o godzinie 13:40 zamknął obrady VII Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
 
 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała: 
Elwira Cierniewska       
 

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

Andrzej Korona 


