
Protokół z VII Sesji  Rady Gminy Kłodawa, 

która odbyła się w dniu 17 czerwca 2015r. 

w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Sprawy organizacyjne: 

a) otwarcie posiedzenia 

b) stwierdzenie quorum; 

c) przyjęcie porządku obrad 

2. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na wykonanie inwestycji pod 

nazwą „Remont ul. Wojcieszyckiej w m. Kłodawa”; 

b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa; 

c) wynagrodzenia Wójta Gminy Kłodawa; 

d) ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości; 

e) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłodawa 

3. Interpelacje i zapytania radnych. 

4. Wolne wnioski. 

5. Objazd inwestycji realizowanych na terenie Gminy Kłodawa. 

6. Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

 

Ad. 1a. Otwarcie posiedzenia. 

Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera – przywitał wszystkich zebranych na VII 

Sesji Rady Gminy Kłodawa.  

 

Ad. 1b. Stwierdzenie quorum. 

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

stwierdził, że w obradach VII Sesji Rady Gminy Kłodawa uczestniczy 13 radnych, w związku z 

czym Sesja jest prawomocna, aby móc podejmować uchwały.  

 

Ad. 1c. Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera- zapytał, czy Radni mają uwagi do 

porządku obrad. Dodał, że w programie sesji nie ma sprawozdania z działalności 

międzysesyjnej, ponieważ nastąpi objazd miejscowości, podczas którego wszystkie 

realizowane zadania będą omawiane. 

 

W związku z brakiem uwag do porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław 

Kubera poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

Głosy za:                           13 

Głosy przeciw:                   0 



Głosy wstrzymujące się:    0 

Porządek obrad został przyjęty. 

 

Ad. 2a. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Gorzowskiego na wykonanie inwestycji pod nazwą „Remont ul. Wojcieszyckiej w m. 

Kłodawa”. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – powiedział, że projekt uchwały 

uzyskał pozytywną opinię wspólnego posiedzenia komisji. Następnie w związku z brakiem 

uwag, poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

Głosy za – 11 

Głosy przeciw – 2 

Głosy wstrzymujące się – 0. 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją VII/51/2015 

 

Ad. 2b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – powiedział, że projekt uchwały 

uzyskał pozytywną opinię wspólnego posiedzenia komisji. Następnie w związku z brakiem 

uwag, poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

Głosy za – 13 

Głosy przeciw – 0 

Głosy wstrzymujące się – 0. 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją VII/52/2015 

 

Ad 2c. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Kłodawa. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – powiedział, że projekt uchwały 

uzyskał pozytywną opinię wspólnego posiedzenia komisji.  

 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – podziękowała za uznanie, jakim jest propozycja 

podwyżki, ale poprosiła o pozostawienie pensji na dotychczasowym poziomie. 

 

Radny Roman Leśnicki – wyraził sprzeciw przeciwko zmianie wynagrodzenia Wójta Gminy. 

 

Następnie w związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław 

Kubera poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

Głosy za – 11 

Głosy przeciw – 2 

Głosy wstrzymujące się – 0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją VII/53/2015 



 

Ad. 2d. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży 

nieruchomości. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – powiedział, że projekt uchwały 

uzyskał pozytywną opinię wspólnego posiedzenia komisji.  Następnie w związku z brakiem 

uwag, poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

Głosy za – 11 

Głosy przeciw – 2 

Głosy wstrzymujące się – 0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją VII/54/2015 

 

Ad. 2e. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

stanowiących własność osoby fizycznej. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – powiedział, że projekt uchwały 

uzyskał pozytywną opinię wspólnego posiedzenia komisji.  

 

Radny Andrzej Korona – wyraził sprzeciw przeciwko podjęciu uchwały, ponieważ 

dotychczasowa polityka nie zakładała przejmowania dróg, ani tym bardziej kupna ze względu 

na to, iż wiąże się to z kosztami. 

 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – wyjaśniła, że w tej sytuacji nie ma innej możliwości, 

a wykupowana droga jest w części drogą gminną, a w części prywatną. Sytuacja wymaga 

uporządkowania i toczy się od 1998 roku. 

 

W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław 

Kubera poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

Głosy za – 13 

Głosy przeciw – 0 

Głosy wstrzymujące się – 0. 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją VII/55/2015 

 

Ad. 3. Interpelacje i zapytania radnych. 

Radny Andrzej Korona –  zapytał się na jakim etapie jest sprawa przejęcia drogi powiatowej 

na północ od ulicy Wspólnej. Temat ciągnie się od 4 lat. Poprosił o odpowiedź kiedy i w 

jakich terminach Wójt występowała do Starostwa. Zapytał również, jakie działania podjęła 

Gmina w sprawie przejęcia dróg publicznych będących w majątku Skarbu Państwa, ale 

zarządzanych przez Powiat (ul. Polna w Wojcieszycach i przedłużenie ulicy Strzeleckiej na 

północ do ostatnich zabudowań). 

 



Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – odpowiedziała, że nie ma przy sobie pism 

wysyłanych do Powiatu. Dodała, że Gmina złożyła akces do przejęcia tych dróg i zaapelowała 

o to, aby Sołtys na zebranie wiejskie zaprosiła Starostę. Wyjaśniła, że pomijając kwestię 

własności dróg to Gmina dba o ten teren. 

 

Ad. 4. Wolne wnioski. 

Radni nie zgłosili wolnych wniosków. 

 

Ad. 5. Objazd inwestycji realizowanych na terenie Gminy Kłodawa. 

 

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

Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera – podziękował wszystkim za przybycie, 

następnie w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął obrady VII Sesji Rady Gminy 

Kłodawa. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: Kamila Kłosowska 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa 

Jan Czesław Kubera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


