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Protokół z I Sesji Rady Gminy Kłodawa, 

która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014r. 
w sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. 

 
 
Proponowany porządek obrad na I sesję Rady Gminy Kłodawa: 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 
2. Przyjęcie dziennego porządku obrad. 
3. Złożenie ślubowania przez radnych. 
4. Wybór przewodniczącego i zastępcy lub zastępców. 
5. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta/Burmistrza/Prezydenta Miasta 
6. Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ich prawidłowości. 
Radny prowadzący obrady -  Andrzej Korona  - działając na podstawie Art. 20 ust 2c Ustawy 
o samorządzie gminnym oraz § 15 pkt. 4d Statutu Gminy Kłodawa – otworzył obrady I sesji 
Rady Gminy Kłodawa w kadencji przypadającej na lata 2014 – 2018. Następnie  na podstawie 
listy obecności oraz obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 21 
listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubuskiego 
stwierdził, że na sali jest obecnych 15 pań i panów, którzy w wyborach samorządowych dnia 
16 listopada 2014 zostali wybrani radnymi Gminy Kłodawa. Poinformował, że dopiero po 
objęciu mandatów, to jest po złożeniu ślubowania przez radnych – elektów, rada będzie 
mogła podejmować prawomocne postanowienia i uchwały. 
 
Ad.2.Przyjęcie porządku obrad. 
Radny prowadzący obrady -  Andrzej Korona - poinformował, że Komisarz Wyborczy w 
Gorzowie Wlkp. pan sędzia Zbigniew Piątek, ustalając porządek obrad pierwszych sesji nowo 
wybranych rad, popełnił kilka rażących błędów: użył pojęć, które nie występują w aktach 
prawnych regulujących działalność samorządów gminnych; zignorował  Art. 22 ust. 1  Ustawy 
o samorządzie gminnym stanowiący, iż  organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów 
gminy określa statut gminy; zastosował niewłaściwą kolejność punktów 2 i 3,  
Zaproponował, aby przejść do punktu 3 porządku obrad, czyli złożenia ślubowania przez 
radnych, a następnie powrócić do punktu 2 i przyjąć porządek obrad. Zapytał czy radni elekci 
podzielają jego sposób myślenia. 
Radni przyjęli propozycję poprzez aklamację. 
 
Ad.3.Złożenie ślubowania przez radnych. 
Radny prowadzący obrady - Andrzej Korona - przytoczył art. 23 ust.1 ustawy o samorządzie 
gminnym stanowiący, iż przed przystąpieniem do wykonania mandatu radni składają 
ślubowanie. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty ślubowania 
wywołuje się kolejno radnych, którzy wypowiadają słowa „ślubuję”, do którego mogą dodać 
zdanie „tak mi dopomóż Bóg”. Radnie nieobecni na sesji składają ślubowanie na kolejnej 
sesji, w której uczestniczą. Odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu. 
Dodał, że technicznie ten punkt sesji będzie się odbywał w taki sposób, iż odczyta rotę 
ślubowania i radni kolejno wyczytani będą wypowiadać słowa „ślubuję” z ewentualnym 
dodaniem „tak mi dopomóż Bóg”. Powiedział, że zanim to nastąpi prosi Przewodniczącego 
Gminnej Komisji Wyborczej o wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze na radnego gminy. 
 
Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Pan Lech Stanisław Rafalski- pogratulował 
radnym zdobycia mandatu oraz wręczył zaświadczenie o wyborze na radnego gminy. 
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Radny prowadzący obrady - Andrzej Korona - odczytał przewidzianą ustawą rotę 
ślubowania, „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście 
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro 
mojej gminy i jej mieszkańców.” Następnie wywoływał  radnych  w kolejności takiej, jak na  
obwieszczeniu Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 21 listopada 2014 r. o 
wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubuskiego, czyli według numerów 
okręgów.  

 1. Wiesław WITCZYK 

 2. Roman Piotr LEŚNICKI  

 3. Justyna Danuta KOWALSKA 

 4. Ireneusz Tadeusz WINNIK  

 5. Jan Czesław KUBERA  

 6. Justyna PIOTRZKIEWICZ 

 7. Wanda Maria GRABOWSKA 

 8. Henryk BRZANA  

 9.  Andrzej Stanisław KORONA 

 10.  Katarzyna CHMIEL 

 11.  Benedykt Józef PIOTROWSKI 

 12.  Bożena Zofia ADAMCZAK 

 13.  Czesław Władysław KONIECZUK 

 14.  Gerard Mirosław BIERYŁO 

 15.  Wiesław Antoni PALUCH 

 

Radni złożyli ślubowanie poprzez wypowiedzenie słów „ślubuję”, lub „ślubuję, tak mi 
dopomóż Bóg. 

 

Radny prowadzący obrady - Andrzej Korona - stwierdził, że  panie i panowie złożyli 
ślubowania wymagane przez  Art. 23a  Ustawy o samorządzie gminnym i mogą od tej chwili 
przystąpić do wykonywania mandatu radnego gminy Kłodawa. 

Następnie zgłosił wniosek formalny o przyjęcie postanowienia proceduralnego w sprawie 
porządku obrad I sesji  Rady Gminy Kłodawa, którego projekt panie i panowie radni otrzymali 
na piśmie przed rozpoczęciem sesji, oraz zapytał czy radni zgłaszają uwagi do przedłożonego 
porządku obrad. 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 
2. Przyjęcie porządku obrad  
3. Złożenie ślubowania przez radnych 
4. Zmiany w porządku obrad 
5. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy 
6. Wybór przewodniczącego Rady Gminy 
7. Sprawozdanie o stanie gminy 
8. Wolne wnioski i informacje  
9. Zamkniecie obrad 
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Radna Katarzyna Chmiel  - zgłosiła wniosek aby w porządku obrad zaproponowanym przez 
Andrzeja Koronę wprowadzić następujące zmiany: 

1) Punkt 6 rozszerzyć o wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Kłodawa. 

2) Zmienić numerację punktów 7,8,9,na 10,11,12 i w to miejsce wprowadzić punkty: 

 - pkt  7. Powołanie komisji stałych wraz z ich przewodniczącymi. 

 - pkt  8. Powołanie komisji rewizyjnej  wraz z jej przewodniczącym. 

 - pkt 9. Wyznaczenie przedstawiciela Gminy Kłodawa do Zgromadzenia Związku Celowego 
Gmin – MG-6. 

 

Radny prowadzący obrady - Andrzej Korona- zaproponował, aby wybór 
Wiceprzewodniczących Rady gminy Kłodawa stanowił osobny punkt. 

Radna Katarzyna Chmiel – wyraziła zgodę. 

Radna Bożena Adamczak- powiedziała, że proponowanym porządku obrad nie było mowy o 
wyborze komisji stałych oraz przewodniczących. Zaproponowała, aby na dzisiejszej sesji 
dokonać wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady. Uważa, że nie powinno 
się dzisiaj powoływać komisji stałych ani jej przewodniczących, ponieważ część radnych nie 
jest przygotowana do tego tematu. Zapytała, czemu część radnych nie wiedziała wcześniej o 
tym, że będzie taka propozycja, tym bardziej, że materiały są przygotowane i dlaczego nie 
można omówić tych punktów na kolejnej sesji. 
 
Radny Andrzej Korona- podzielił zdanie radnej i zaproponował czas na przemyślenie, w jakiej 
komisji każdy chciałby pracować. Dodał, że podczas przerwy można będzie wydrukować listę 
z nazwami poszczególnych komisji na której będzie można wpisać swoje nazwisko. Następnie 
Przewodniczący Rady spróbuje to uporządkować. 
 
Radny Jan Kubera – uważa, że komisje powinny się ukonstytuować na dzisiejszej sesji, aby 
można było przystąpić do prac. 
 
Radna Justyna Kowalska- powiedziała, że nie widzi problemu, bo i tak nie wie, kto będzie w 
komisjach. Dodała, że od dwóch kadencji tak jest i nie wie, dlaczego miałoby to ulec teraz 
zmianie. 
 
W związku z brakiem dalszych głosów Radny prowadzący obrady Andrzej Korona 
zaproponował, aby przyjmowanie porządku obrad rozbić na dwie części. W pierwszej części 
przegłosować wybór komisji stałych i rewizyjnej wraz z ich przewodniczącymi. W drugiej 
kolejności pozostałe poprawki zgłoszone przez Katarzynę Chmiel. W trzecim głosowaniu 
przyjąć całościowy porządek obrad. 
Radni wyrazili zgodę. 
 
Radny prowadzący obrady Andrzej Korona poddał pod głosowanie wprowadzenie punktów 
dotyczących powołania komisji stałych oraz komisji rewizyjnej wraz z ich przewodniczącymi. 
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 
Głosy za – 9 
Głosy przeciw - 6 
Głosy wstrzymujące się – 0 
Poprawki zostały przyjęte. 
Następnie Radny prowadzący obrady Andrzej Korona poddał pod głosowanie wprowadzenie 
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pozostałych poprawek do porządku obrad. 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 
Radny prowadzący obrady - Andrzej Korona odczytał porządek obrad z wprowadzonymi 
poprawkami. 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Złożenie ślubowania przez radnych. 
4. Zmiany w porządku obrad. 
5. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy. 
6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Kłodawa. 
7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Kłodawa. 
8. Powołanie Komisji Stałych wraz z ich Przewodniczącymi. 
9. Powołanie Komisji Rewizyjnej wraz z jej Przewodniczącym. 
10. Wyznaczenie przedstawiciela do Związku Celowego Gmin – MG-6. 
11. Informacja o stanie Gminy. 
12. Wolne wnioski. 
13. Zamknięcie obrad Rady Gminy. 

 
Ad.5. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy. 
 
Przed przystąpieniem do ślubowania Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Pan Lech 
Stanisław Rafalski wręczył Pani Annie Mołodciak zaświadczenie o wyborze na Wójt Gminy. 
 
Radny prowadzący obrady – Andrzej Korona poprosił Panią Annę Mołodciak o powtórzenie 
słów roty ślubowania: „Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam 
wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego  
i pomyślności mieszkańców gmin”. 
Wójt Gminy Anna Mołodciak – powtórzyła słowa ślubowania dopowiadając na końcu słowa 
„ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. 
 
Radny prowadzący obrady – Andrzej Korona – stwierdził , że pani Anna Genowefa 
Mołodciak złożyła przed Radą Gminy Kłodawa wymagane prawem ślubowanie i w ten sposób 
objęła urząd Wójta Gminy Kłodawa oraz związane z tym obowiązki. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak- podziękowała wszystkim oraz złożyła gratulację radnym za 
zdobycie mandatów. Dodała, że jest dla niej wielkim zaszczytem zaufanie mieszkańców 
Gminy Kłodawa. Powiedziała, że zobowiązuje się do zrównoważonego rozwoju wszystkich 
miejscowości w Gminie.  
 
Ad. 6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Kłodawa. 
 
Radny prowadzący obrady – Andrzej Korona - przeczytał postanowienie proceduralne w 
sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kłodawa. Zapytał czy są jakieś uwagi do tego 
postanowienia. 
W związku z brakiem uwag poddał pod głosowanie przyjęcie postanowienia proceduralnego 
w sprawie regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kłodawa 
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 
Głosy za:                           15 
Głosy przeciw:                   0 
Głosy wstrzymujące się:    0 
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Radny prowadzący obrady – Andrzej Korona -przypomniał, że prawo zgłaszania kandydatów 
na Przewodniczącego Rady Gminy Kłodawa przysługuje każdemu radnemu obecnemu na 
sesji i ilość kandydatów jest nieograniczona, a głosowanie odbywa się w sposób tajny. 
Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatów na tę funkcję. 
 
Radny Czesław Konieczuk- zgłosił kandydaturę Jana Czesława Kubery. 
 
Radny prowadzący obrady – Andrzej Korona - zapytał Jana Kuberę czy wyraża zgodę na 
kandydowanie. 
 
Radny Jan Czesław Kubera- wyraził zgodę. 
 
Radny prowadzący obrady – Andrzej Korona – trzykrotnie zapytał, czy radni zgłaszają innych 
kandydatów na Przewodniczącego. Z uwagi na brak zgłoszeń, poddał zamknięcie listy pod 
głosowanie 
Radni jednogłośnie opowiedzieli się za zamknięciem listy. 
 
Następnie Radny prowadzący obrady – Andrzej Korona poprosił o zgłaszanie kandydatów do 
Komisji Skrutacyjnej, która przeprowadzi głosowanie tajne. 
 
Radna Justyna Piotrzkiewicz – zgłosiła kandydaturę Wandy Grabowskiej, Bożeny Adamczak i 
Romana Leśnickiego. 
 
Radna Bożena Adamczak- zgłosiła kandydaturę Justyny Piotrzkiewicz. 
 
Radny Andrzej Korona- poprosił o zgłaszanie kolejnych kandydatów. Następnie zapytał  
zgłoszonych radnych o wyrażenie zgody na pracę w  Komisji Skrutacyjnej. 
 
Radna Bożena Adamczak- nie wyraziła zgody. 
 
Radna Wanda Grabowska- wyraziła zgodę. 
 
Radny Roman Leśnicki- wyraził zgodę. 
 
Radna Justyna Piotrzkiewicz- nie wyraziła zgody 
 
Radny Andrzej Korona- powiedział, że w związku z brakiem jeszcze jednego kandydata prosi 
o dalsze kandydatury. 
 
Radny Henryk Brzana- zgłosił kandydaturę Benedykta Piotrowskiego. 
 
Radny Benedykt Piotrowski- wyraził zgodę. 
 
Radny Andrzej Korona-w związku z barkiem innych kandydatów zaproponował 
przegłosowanie składu Komisji Skrutacyjnej na raz, nie pojedynczymi nazwiskami. Zapytał czy 
Radni są za tym, aby Wanda Grabowska, Roman Leśnicki oraz Benedykt Piotrowski pracowali 
w Komisji Skrutacyjnej. 
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 
Głosy za:                           13 
Głosy przeciw:                   0 
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Głosy wstrzymujące się:    2 
Skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty. 
 
Radny Andrzej Korona – poprosił, aby komisja przystąpiła do pracy. Ponadto złożył 
podziękowania Mecenasowi Grzesiowskiemu oraz załodze Urzędu Gminy za solidną pracę 
nad przygotowaniem projektu postanowienia proceduralnego. 
 
Radny Andrzej Korona- wyjaśnił, że głosowanie odbędzie się w sposób tajny za pomocą kart 
do głosowania, które przygotowała  komisja. Poinformował, że Komisja Skrutacyjna wybrała 
ze swojego grona Przewodniczącego Komisji i jest nim Roman Leśnicki. 
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Radny Roman Leśnicki – omówił zasady głosowania. 

 1. Na kartach do głosowania znajduje się pytanie: „Czy jesteś za wyborem 
radnego/radnej (imię i nazwisko kandydata) na przewodniczącego Rady Gminy 
Kłodawa”. Pod tym pytaniem umieszcza się dwie kratki; przy jednej wyraz „TAK”, przy 
drugiej wyraz „NIE”. 

 2. wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” w kratce przy wyrazie „TAK”, 
opowiadając się w ten sposób za wyborem kandydata, lub w kratce przy wyrazie 
„NIE”, opowiadając się w ten sposób przeciwko wyborowi kandydata. 

 3. jeżeli nie postawiono znaku „X” w żadnej z kratek („TAK” lub „NIE”), uznaje się, że 
glosujący wstrzymał się od głosu. 

 4. głos uznaje się za nieważny, jeżeli na karcie do głosowania znak „X” został postawiony 
jednocześnie w obu kratkach („TAK” lub „NIE”). 

Następnie rozdał radnym karty do głosowania.  

Po wypełnieniu kart do głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Roman Leśnicki- 
wyczytał kolejno radnych, którzy oddali głos poprzez wrzucenie go do urny.  

 
Radny Andrzej Korona -powiedział, że podczas 10 minutowej przerwy Komisja Skrutacyjna 
policzy głosy i sporządzi protokół, po czym Przewodniczący Komisji ogłosi wynik wyboru. 
Następnie wybrany Przewodniczący Rady Gminy przejmie przewodnictwo obrad. 
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Roman Leśnicki- odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej 
z ustalenia wyników z głosowania na Przewodniczącego Rady Gminy Kłodawa.  
Komisja w składzie: 
Roman Leśnicki- Przewodniczący 
Wanda Grabowska –Członek Komisji 
Benedykt Piotrowski- Członek Komisji 
Dodał, że w obradach I sesji Rady Gminy uczestniczył 15 radnych i tyle zostało rozdanych kart 
do głosowania. Komisja stwierdza, że z urny zostało wyciągniętych 15 kart, w tym  
- kart ważnych 15 sztuk 
- kart nieważnych 0 sztuk 
- głosy ważne 15 sztuk 
- głosy nieważne 0 sztuk 
Ponadto jedynym zgłoszonym kandydatem był Jan Czesław Kubera, który otrzymał 
następującą liczbę głosów: 
Głosy za:                           11 
Głosy przeciw:                   4 
Głosy wstrzymujące się:    0 
W związku z tym w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania Komisja Skrutacyjna 
stwierdza, że Jan Czesław Kubera otrzymał wymaganą ustawowo liczbę głosów i został 
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wybrany na Przewodniczącego Rady Gminy Kłodawa. 
 
Radny Andrzej Korona- powiedział, że należy podjąć uchwałę dotyczącą tego wyboru. 
Zapytał czy są uwagi do tego projektu uchwały. Ponadto zgłosił poprawkę dotyczącą funkcji 
„Radny Senior”. Dodał, że funkcja tak nie występuje w ustawie ani w statucie i należałoby to 
zastąpić słowami „Andrzej Korona Radny Prowadzący obrady”.  
Następnie poddał przyjęcie projektu uchwały pod głosowanie. 
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 
Głosy za:                           13 
Głosy przeciw:                   1 
Głosy wstrzymujące się:    1 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją I/1/14. 
 
Radny Andrzej Korona- złożył serdeczne gratulacje i przekazał prowadzenie dalszej części 
sesji Przewodniczącemu Rady Gminy Kłodawa Janowi Kuberze. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera- podziękował za zaufanie i dodał, że przez 
kolejne 4 lata wspólnie z Panią Wójt będzie dbać o dobro mieszkańców. 
 
Ad. 7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Kłodawa. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera- odczytał postanowienie proceduralne  w 
sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Kłodawa i zapytał się czy są do niego 
uwagi. W związku z brakiem uwag poprosił o zgłaszanie kandydatów na tą funkcję. 
Poinformował, że głosowanie będzie przebiegało w sposób tajny. 
 
Radna Justyna Piotrzkiewicz -zgłosiła kandydaturę Katarzyny Chmiel i Gerarda Bieryło. 
 
Radny Benedykt Piotrowski- zgłosił kandydaturę Ireneusza Winnika. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera- zapytał się poszczególnych kandydatów o 
wyrażenie zgody na kandydowanie na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Wszyscy 
kandydaci wyrazili zgodę. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera - trzykrotnie zapytał, czy radni zgłaszają 
innych kandydatów na Wiceprzewodniczących. Z uwagi na brak zgłoszeń, poddał zamknięcie 
listy pod głosowanie. 
Radni jednogłośnie opowiedzieli się za zamknięciem listy. 
Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej, która przeprowadzi 
głosowanie tajne. Zapytał, czy członkowie poprzedniej Komisji Skrutacyjnej wyrażają zgodę 
na kontynuowanie prac. 
Radni Wanda Grabowska i Benedykt Piotrowski wyrazili zgodę na pracę w komisji. 
 
Radny Roman Leśnicki nie wyraził zgody. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera – poprosił o zgłaszanie kolejnych 
kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.  
 
Radna Bożena Adamczak- zgłosiła kandydaturę Andrzeja Korony.   
 
Radny Andrzej Korona- nie wyraził zgody. 
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Radny Czesław Konieczuk- zgłosił kandydaturę Wiesława Palucha. 
 
Radny Wiesław Paluch –wyraził zgodę 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera- w związku z barkiem innych kandydatur 
zaproponował przegłosowanie składu Komisji Skrutacyjnej na raz nie pojedynczymi 
nazwiskami. Zapytał czy Radni są za tym, aby Benedykt Piotrowski, Wanda Grabowska i 
Wiesław Paluch pracowali w Komisji Skrutacyjnej. 
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 
Głosy za:                           13 
Głosy przeciw:                   0 
Głosy wstrzymujące się:    2 
Skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera- poinformował, że komisja skrutacyjna 
wybrała ze swojego grona Przewodniczącego Komisji  i jest nim Wiesław Antoni Paluch. 
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Wiesław Antoni Paluch – omówił zasady głosowania 
tajnego. 
1. Głosować można na dwóch kandydatów, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok 
nazwisk kandydatów, opowiadając się w ten sposób za wyborem tego kandydata lub 
kandydatów na wiceprzewodniczących. 
2. Niepostawienie znaku „X” oznacza głos wstrzymujący się. 
3. Postawienie znaku „X” w więcej niż 2 kratkach powoduje nieważność głosu. 
 
Radny Andrzej Korona- zapytał, co będzie, jeżeli znak krzyżyka będzie postawiony tylko przy 
jednym nazwisku. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera- odpowiedział, że głos będzie ważny tylko 
na jednego kandydata, przy którym będzie postawiony znak krzyżyka.  
 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Wiesław Antoni Paluch  -  rozdał radnym karty do 
głosowania.  

Po wypełnieniu kart do głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Wiesława Antoni 
Paluch- wyczytał kolejno radnych, którzy oddali głos poprzez wrzucenie go do urny.  

 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Wiesław Paluch- odczytał protokół Komisji 
Skrutacyjnej z ustalenia wyników z głosowania na Wiceprzewodniczących Rady Gminy 
Kłodawa.  
Komisja w składzie: 
Wiesław Antoni Paluch- Przewodniczący 
Wanda Maria Grabowska –Członek Komisji 
Benedykt Piotrowski- Członek Komisji 
Dodał, że w obradach I sesji Rady Gminy uczestniczył 15 radnych i tyle zostało rozdanych kart 
do głosowania. Ponadto kandydatami zgłoszonymi do wyboru na Wiceprzewodniczących 
Rady Gminy są: 
Katarzyna Chmiel 
Gerard Mirosław Bieryło 
Ireneusz Tadeusz Winnik 
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Komisja stwierdza, że z urny zostało wyciągniętych 15 kart, w tym  
- kart ważnych 15 sztuk 
- kart nieważnych 0 sztuk 
- głosy ważne 26 sztuk 
- głosy nieważne 0 sztuk 
Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: 
Katarzyna Chmiel- liczba głosów „za”- 10 
Gerard Mirosław Bieryło -liczba głosów „za”-10 
Ireneusz Tadeusz Winnik -liczba głosów „za”-6 
 
W związku z tym w wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna 
stwierdza, że Katarzyna Chmiel i Gerard Mirosław Bieryło otrzymali wymaganą ustawowo 
liczbę głosów i zostali wybrani na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Kłodawa. 
 
Radny Andrzej Korona- powiedział, że komisja jest zobowiązana podać ilość głosów, „za” ale 
również ilość głosów „wstrzymujących się”. Uważa, że protokół jest nie pełny. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera- poprosił o wniesienie poprawek i 
uzupełnienie protokołu Komisję Skrutacyjną. 
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Wiesław Paluch- uzupełnił protokół Komisji dodając do 
punktu IV „głosy wstrzymujące się”-4 sztuki.  
 
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Kłodawa. 
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 
Głosy za – 14 
Głosy przeciw – 0 
Głosy wstrzymujące się - 1 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją I/2/14. 
 
Ad. 8. Powołanie Komisji Stałych wraz z ich Przewodniczącymi. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera- wymienił poszczególne komisje stałe. 
Przypomniał również, że radny może być członkiem tylko dwóch komisji. Ponadto zapytał 
Mecenasa, czy rada powinna przegłosować liczebny skład komisji. 
 
Mecenas Grzesiowski- powiedział, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ statut mówi 
wyraźnie, że liczba komisji stałych wynosi od 5 do 8 członków. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera- poprosił o podawanie kandydatów do 
Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. 
 
Radna Justyna Piotrzkiewicz- zgłosiła kandydaturę Katarzyny Chmiel, Jana Kubery, Czesława 
Konieczuka, Wandy Grabowskiej, Romana Leśnickiego, Henryka Brzany, Ireneusza Winnika, 
Justyny Piotrzkiewicz. 
 
Radny Henryk Brzana- zgłosił kandydaturę Andrzeja Korony. 
 
Wszyscy kandydaci z wyjątkiem Henryka Brzany wyrazili zgodę na kandydowanie do Komisji 
Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. 
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Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera- trzykrotnie zapytał, czy radni zgłaszają 
innych kandydatów do komisji. Z uwagi na brak zgłoszeń, poddał zamknięcie listy pod 
głosowanie. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za zamknięciem listy.  
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera- zaproponował, aby głosować na całą listę  
zgłoszonych kandydatów, ponieważ jest ich ośmiu, czyli zgodnie ze statutem. 
Radni zgodzili się na taką propozycję. 
 
Z uwagi na powyższe Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera poddał pod 
głosowanie listę kandydatów do  Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: Katarzyna 
Chmiel, Jan Kubera, Czesław Konieczuk, Wanda Grabowska, Roman Leśnicki, Ireneusz Winnik, 
Justyna Piotrzkiewicz i Andrzej Korona. 
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 
Głosy za – 15 
Głosy przeciw – 0 
Głosy wstrzymujące się – 0 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera- powiedział, że w związku z powyższym w 
wyniku przeprowadzonego głosowania w skład Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
wchodzą ww. radni  i poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji 
Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. 
 
Radna Katarzyna Chmiel- zgłosiła kandydaturę Justyny Piotrzkiewicz. 
 
Radny Ireneusz Winnik- zgłosił kandydaturę Romana Leśnickiego. 
 
Zgłoszeni radni wyrazi zgodę na kandydowanie. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera - trzykrotnie zapytał, czy radni zgłaszają 
innych kandydatów. Z uwagi na brak zgłoszeń, poddał zamknięcie listy pod głosowanie. 
Radni jednogłośnie opowiedzieli się za zamknięciem listy. Następnie przeprowadził 
głosowanie. 
W wyniku głosowania Justyna Piotrzkiewicz otrzymała: 
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 
Głosy za – 9 
Głosy przeciw – 0 
Głosy wstrzymujące się – 6 
W wyniku głosowania Roman Leśnicki otrzymał: 
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 
Głosy za – 5 
Głosy przeciw – 9 
Głosy wstrzymujące się – 1 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera- powiedział, że w związku z powyższym 
wynikiem przeprowadzonego głosowania Przewodniczącą Komisji Budżetu i Rozwoju 
Gospodarczego została Justyna Piotrzkiewicz. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera- poprosił o zgłaszanie kandydatów do 
Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa 
Publicznego.  
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Radny Henryk Brzana- zgłosił kandydaturę Bożeny Adamczak. 
 
Radny Andrzej Korona- zgłosił kandydaturę Henryka Brzany. 
 
Radny Czesław Konieczuk- zgłosił kandydaturę Wiesława Witczyka, Gerarda Bieryło, Jana 
Kubery oraz Wiesława Palucha.  
 
Radna Justyna Kowalska- zgłosiła kandydaturę Czesława Konieczuka i Benedykta 
Piotrowskiego. 
 
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie do składu Komisji Gospodarki Komunalnej, 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera- trzykrotnie zapytał, czy radni zgłaszają 
innych kandydatów do komisji. Z uwagi na brak zgłoszeń, poddał zamknięcie listy pod 
głosowanie.Radni jednogłośnie opowiedzieli się za zamknięciem listy. 
Następnie zaproponował, aby głosować na całą listę  zgłoszonych kandydatów, ponieważ jest 
ich ośmiu, czyli zgodnie ze statutem. 
Radni zgodzili się na taką propozycję. 
 
Z uwagi na powyższe Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera poddał pod 
głosowanie listę kandydatów do  Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego:  Bożena Adamczak, Henryk Brzana, Wiesław 
Witczyk, Gerard Bieryło, Jan Kubera, Wiesław Paluch, Czesław Konieczuk oraz Benedykt  
Piotrowski. 
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych 
Głosy za – 15 
Głosy przeciw – 0 
Głosy wstrzymujące się – 0 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera- powiedział, że w wyniku głosowania do 
składu Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa 
Publicznego weszli wszyscy wymienieni wyżej wymienieni radni. Następnie poprosił o 
zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego tej komisji. 
 
Radna Wiesław Paluch- zgłosił kandydaturę Czesława Konieczuka. 
 
Radny Ireneusz Winnik- zgłosił kandydaturę Henryka Brzany. 
 
Zgłoszenie radni wyrazili zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Komisji. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera - trzykrotnie zapytał, czy radni zgłaszają 
innych kandydatów. Z uwagi na brak zgłoszeń, poddał zamknięcie listy pod głosowanie. 
Radni jednogłośnie opowiedzieli się za zamknięciem listy.  
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera przeprowadził głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 
W wyniku głosowania Czesław Konieczuk otrzymał: 
Głosy za – 9 
Głosy przeciw – 5 
Głosy wstrzymujące się – 1 
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W wyniku głosowania Henryk Brzana otrzymał: 
Głosy za – 6 
Głosy przeciw – 9 
Głosy wstrzymujące się – 0 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera- powiedział, że w wyniku 
przeprowadzonego głosowania Przewodniczącym Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego został Czesław Konieczuk. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera- poprosił o zgłaszanie kandydatów do 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Zdrowia i Opieki Społecznej. 
 
Radny Henryk Brzana- zgłosił kandydaturę Romana Leśnickiego, Bożeny Adamczak, Andrzeja 
Korony, Benedykta Piotrowskiego. 
 
Radny Czesław Konieczuk- zgłosił kandydaturę Justyny Kowalskiej, Katarzyny Chmiel, Gerarda 
Bieryło, Wiesława Witczyka, Wandy Grabowskiej. 
 
Radna Justyna Kowalska – zgłosiła kandydaturę Ireneusza Winnika. 
 
Zgłoszeni radni z wyjątkiem Ireneusza Winnika wyrazili zgodę na kandydowanie do składu 
komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Zdrowia i Opieki Społecznej. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera trzykrotnie zapytał, czy radni zgłaszają 
innych kandydatów do komisji. Z uwagi na brak zgłoszeń, poddał zamknięcie listy pod 
głosowanie. 
Radni jednogłośnie opowiedzieli się za zamknięciem listy. Następnie poinformował, że 
głosowanie odbędzie się pojedynczo na poszczególnych kandydatów, ponieważ zgłoszono o 
jedną kandydaturę więcej niż przewiduje statut. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera – przeprowadził głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 
W wyniku głosowania Roman Leśnicki otrzymał: 
Głosy za – 15 
Głosy przeciw – 0 
Głosy wstrzymujące się – 0 
 
W wyniku głosowania Bożena Adamczak otrzymała: 
Głosy za – 6 
Głosy przeciw – 7 
Głosy wstrzymujące się – 2 
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 
 
W wyniku głosowania Andrzej Korona otrzymał: 
Głosy za – 15 
Głosy przeciw – 0 
Głosy wstrzymujące się – 0 
 
 
W wyniku głosowania Bernard Piotrowski otrzymał: 
Głosy za – 15 
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Głosy przeciw – 0 
Głosy wstrzymujące się – 0 
 
W wyniku głosowania Justyna Kowalska otrzymała: 
Głosy za – 13 
Głosy przeciw – 0 
Głosy wstrzymujące się – 2 
 
W wyniku głosowania Katarzyna Chmiel otrzymała: 
Głosy za – 8 
Głosy przeciw – 1 
Głosy wstrzymujące się – 6 
 
W wyniku głosowania Gerard Bieryło otrzymał: 
Głosy za – 8 
Głosy przeciw – 0 
Głosy wstrzymujące się – 7 
 
W wyniku głosowania Wiesław Witczyk otrzymał: 
Głosy za – 8 
Głosy przeciw – 0 
Głosy wstrzymujące się – 7 
 
W wyniku głosowania Wanda Grabowska otrzymała: 
Głosy za – 12 
Głosy przeciw – 0 
Głosy wstrzymujące się – 3 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera- powiedział, że w wyniku 
przeprowadzonego głosowania do składu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz 
Zdrowia i Opieki Społecznej wchodzą: Roman Leśnicki, Andrzej Korona, Benedykt Piotrowski, 
Justyna Kowalska, Katarzyna Chmiel, Gerard Bieryło, Wiesław Witczyk, Wanda Grabowska. 
Następnie poprosił o podawanie kandydatów na Przewodniczącego komisji. 
 
Radny Gerard Bieryło- zgłosił kandydaturę Justyny Kowalskiej. 
 
Radna Bożena Adamczak- zgłosiła kandydaturę Romana Leśnickiego. 
 
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Komisji. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera -trzykrotnie zapytał, czy radni zgłaszają 
innych kandydatów. Z uwagi na brak zgłoszeń, poddał zamknięcie listy pod głosowanie. 
Radni jednogłośnie opowiedzieli się za zamknięciem listy.  
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera przeprowadził głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 
W wyniku głosowania Justyna Kowalska otrzymała: 
Głosy za – 10 
Głosy przeciw – 0 
Głosy wstrzymujące się – 5 
 
W wyniku głosowania Roman Leśnicki otrzymał: 
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Głosy za – 4 
Głosy przeciw – 8 
Głosy wstrzymujące się – 3 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera- powiedział, że w związku z powyższym 
wynikiem przeprowadzonego głosowania na Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu 
i Turystyki oraz Zdrowia i Opieki Społecznej została Justyna Kowalska. 
 
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera poddał pod głosowanie podjęcie 
uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Kłodawa. 
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 
Głosy za – 14 
Głosy przeciw – 0 
Głosy wstrzymujące się - 1 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją I/3/14. 
 
Ad. 9. Powołanie Komisji Rewizyjnej wraz z jej Przewodniczącym. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera- poprosił o zgłaszanie kandydatów do 
Komisji Rewizyjnej. 
 
Radny Czesław Kubera- zgłosił kandydaturę Wiesława Palucha, Justyny Piotrzkiewicz, Justyny 
Kowalskiej, Benedykta Piotrowskiego i Henryka Brzany. 
 
Radna Justyna Kowalska- zgłosiła kandydaturę Bożeny Adamczak. 
 
Radny Benedykt Piotrowski-  zgłosił kandydaturę Ireneusza Winnika. 
 
Wszyscy kandydaci z wyjątkiem Benedykta Piotrowskiego wyrazili zgodę na kandydowanie do 
składu Komisji Rewizyjnej. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera – trzykrotnie poprosił o zgłaszanie 
kolejnych kandydatów. W związku z brakiem zgłoszeń poddał zamknięcie listy pod 
głosowanie. Lista kandydatów została zamknięta jednogłośnie.  
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera – poinformował, że głosowanie odbywać 
się będzie osobno na poszczególnych kandydatów, ponieważ chętnych do pracy w komisji jest 
więcej niż przewiduje statut. Następnie przeprowadził głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 
W wyniku głosowania Wiesław Paluch otrzymał: 
Głosy za – 9 
Głosy przeciw – 0 
Głosy wstrzymujące się – 6 
W wyniku głosowania Justyna Piotrzkiewicz otrzymała: 
Głosy za – 9 
Głosy przeciw – 0 
Głosy wstrzymujące się – 6 
 
W wyniku głosowania Justyna Kowalska otrzymała: 
Głosy za – 12 
Głosy przeciw – 0 
Głosy wstrzymujące się – 3 
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W wyniku głosowania Henryk Brzana otrzymał: 
Głosy za – 15 
Głosy przeciw – 0 
Głosy wstrzymujące się – 0 
 
W wyniku głosowania Bożena Adamczak otrzymała: 
Głosy za – 13 
Głosy przeciw – 0 
Głosy wstrzymujące się – 2 
 
W wyniku głosowania Ireneusz Winnik otrzymał: 
Głosy za – 6 
Głosy przeciw – 7 
Głosy wstrzymujące się – 2 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera- powiedział, że w wyniku 
przeprowadzonego głosowania do składu Komisji Rewizyjnej wchodzą: Wiesław Paluch, 
Justyna Piotrzkiewicz, Justyna Kowalska, Henryk Brzana oraz Bożena Adamczak. Następnie 
poprosił o podawanie kandydatów na Przewodniczącego komisji. 
 
Radny Czesław Konieczuk- zgłosił kandydaturę Wiesława Paluch 
 
Radny Andrzej Korona- zgłosiła kandydaturę Bożeny Adamczak. 
 
Radni wyrazili zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Komisji. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera -trzykrotnie zapytał, czy radni zgłaszają 
innych kandydatów. Z uwagi na brak zgłoszeń, poddał zamknięcie listy pod głosowanie. 
Radni jednogłośnie opowiedzieli się za zamknięciem listy. Następnie przeprowadził 
głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 
W wyniku głosowania Wiesław Paluch otrzymał: 
Głosy za – 9 
Głosy przeciw – 0 
Głosy wstrzymujące się – 6 
 
W wyniku głosowania Bożena Adamczak otrzymała: 
Głosy za – 6 
Głosy przeciw – 8 
Głosy wstrzymujące się – 1 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera- powiedział, że w związku z powyższym 
wynikiem przeprowadzonego głosowania na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej został 
Wiesław Paluch. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera poddał pod głosowanie przyjęcie projektu 
uchwały w sprawie powołania komisji rewizyjnej. 
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 
Głosy za – 15 
Głosy przeciw – 0 
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Głosy wstrzymujące się - 0 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją I/4/14. 
 
Ad.10. Wyznaczenie przedstawiciela do Związku Celowego Gmin – MG-6. 
 
Sekretarz Gminy Karolina Niciejewska – omówiła projekt uchwały. 
 
Radny Czesław Kubera – zaproponował, aby Przewodniczący Rady Jan Czesław Kubera był 
drugim przedstawicielem Gminy Kłodawa w związku. 
 
Radni nie zgłosili więcej kandydatur w związku z czym Przewodniczący Rady Jan Czesław 
Kubera poddał swoją kandydaturę pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 
Głosy za 12 
Głosy przeciw -0 
Głosy wstrzymujące się – 3. 
 
Następnie Przewodniczący Rady Jan Czesław Kubera poddał przyjęcie projektu uchwały pod 
głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 
Głosy za – 15 
Głosy przeciw – 0 
Głosy wstrzymujące się - 0 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją I/5/14. 
 
Ad.11. Sprawozdanie o stanie Gminy. 
 
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak - przedstawiła informację o stanie Gminy Kłodawa. 
 
Radny Andrzej Korona -podziękował za przygotowaną informację. 
 
Ad.12. Wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera - poinformował radnych o obowiązku 
złożenia oświadczeń majątkowych, oraz zaproponował aby kolejna sesja odbyła się w dniu 29 
grudnia 2014r. Poprosił o ustalenie terminów posiedzeń komisji. 
 
Ad.13. Zamknięcie obrad I Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław 
Kubera zamknął obrady I Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

 
 
Na tym protokół zakończono: 
Protokołowała: 
Kamila Kłosowska 
 

Przewodniczący Rady Gminy  
Jan Czesław Kubera 


