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Protokół z posiedzenia VI Sesji Rady Gminy Kłodawa, 

która odbyła się w dniu 20 maja 2015r. 

w sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. 

 
Proponowany porządek obrad na VI Sesję Rady Gminy Kłodawa: 
1. Sprawy organizacyjne: 
a) otwarcie posiedzenia; 
b) stwierdzenie quorum; 
c) przyjęcie porządku obrad; 
d) przyjęcie protokołu z III i IV Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej. 
3. Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej za 2014 rok oraz z przygotowania do sezonu 
letniego 2015r. 
4. Sprawozdanie z pracy asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Kłodawie za 2014 rok. 
5. Analiza projektów uchwał w sprawach: 
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok; 
b) udzielenia Wójtowi Gminy Kłodawa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok; 
c) nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłodawa z tytułu wykonania budżetu Gminy 
Kłodawa za 2014; 
d) zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2015 rok 
e) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na wykonanie usługi pod nazwą 
„Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: przebudowa drogi powiatowej nr 
1404F i 1404F na odcinku Kłodawa – Wojcieszyce – Różanki; 
f) wniesienia aportu do spółki PWIK; 
g) wniesienia aportu do spółki PWiK; 
h) ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla 
sołtysów sołectw z terenu Gminy Kłodawa; 
i) ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży 
służbowych przysługującym radnym Rady Gminy Kłodawa; 
j) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od osób fizycznych; 
k) zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Miastem Gorzów Wlkp w sprawie 
powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na 
kierowaniu mieszkańców Gminy Kłodawa do środowiskowych Domów Samopomocy 
w Gorzowie Wlkp; 
l) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kłodawa na lata 2015 – 2017; 
ł) nadania nazwy ulicy w miejscowości Kłodawa; 
m) zmiany uchwały Nr XXXVIII/277/09 Rady gminy Kłodawa w sprawie przystąpienia Gminy 
Kłodawa do tworzonego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka pod nazwą „Pojezierze 
Dobiegniewskie”; 
n) wprowadzenia „Regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad Jeziorem 
Kłodawskim”. 
6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje złożone podczas V Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
8. Wolne wnioski. 
9. Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
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Ad. 1a. Otwarcie posiedzenia. 

Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera – przywitał wszystkich zebranych na VI Sesji Rady 

Gminy Kłodawa.  

 

Ad. 1b. Stwierdzenie quorum. 

Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera – na podstawie dołączonej listy obecności 

stwierdził, że w obradach VI Sesji Rady Gminy Kłodawa uczestniczy 15 radnych, w związku z 

czym Sesja jest prawomocna, aby móc podejmować uchwały.  

 

Ad. 1c. Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera- zapytał, czy Radni mają uwagi do porządku obrad.  

 

Radny Andrzej Korona – złożył wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktu 5c oraz o 

połączenie podpunktów 5 f i g. Zapytał czy nie ma przeciwwskazań do zaprzysiężenia na sesji 

nowo wybranego radnego. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – zgodziła się z wnioskiem Radnego Korony dotyczącym 

wykreślenia punktu 5c 

 

Mecenas Grzesiowski – odpowiedział, że nie ma żadnych przeciwskazań prawnych 

uniemożliwiających złożenie ślubowania przez radnego Burzawę. 

 

Kierownik Jesis – wyjaśnił powody dla których dwie uchwały dotyczące przyjęcia aportu 

powinny być podejmowane osobno. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera poprosił o wniesienie do 

porządku obrad punktu 2: złożenie ślubowania przez radnego Ryszarda Burzawę i 

automatyczną zmianę numeracji pozostałych punktów oraz  wprowadzenie w punkcie 5 a i b 

projektów uchwał w sprawach: zmiany Uchwały R.G. Kłodawa nr I/4/2014  w sprawie 

powołania Komisji Rewizyjnej; zmiany Uchwały R.G. Kłodawa nr I/3/2014 w sprawie 

powołania Komisji Stałych. Wyjaśnił, iż punkty nie były wcześniej wprowadzone do porządku 

obrad, ponieważ  na dzień konstruowania porządku obrad nie było jeszcze informacji z 

Krajowego Biura Wyborczego o wynikach wyborów. 

 

 

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

Kubera poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad ze zmianą polegającą na 

wykreśleniu punktu 5c, wprowadzeniu punktu 2 i 5 a i b. 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Głosy za:                           14 

Głosy przeciw:                   0 
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Głosy wstrzymujące się:    1 

Porządek obrad został przyjęty. 

 

Ad 1d. Przyjęcie protokołów z III i IV Sesji Rady Gminy  Kłodawa. 

Radni nie zgłosili uwag do protokołów z III i IV Sesji Rady Gminy Kłodawa w związku z czym 

Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera poddał przyjęcie protokołów pod 

głosowanie. 

Protokoły z III i IV Sesji zostały przyjęte jednogłośnie. 

 

Ad. 2. Złożenie ślubowania przez Radnego Ryszarda Burzawę. 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Joanna Gozdowska wręczyła radnemu 

Ryszardowi Burzawie zaświadczenie o wyborcze na radnego. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera 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.”  

Radny Ryszard Burzawa złożył ślubowanie poprzez wypowiedzenie słów „ślubuję, tak mi 

dopomóż Bóg. 

 

Ad  3.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – omówiła sprawozdanie z prac w okresie 

międzysesyjnym. 

 

Radna Katarzyna Chmiel – poprosiła o załatanie dziur na ulicy Ogrodowej w Różankach. 

Zapytała kiedy zostaną zainstalowane punkty świetlne w Różankach i kiedy będzie 

wybudowana droga do przedszkola w Różankach. 

 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – odpowiedziała, że do dzisiaj zbieramy oferty na 

remonty dróg, oświetlenie będzie wykonywane po przygotowaniu dokumentacji w miesiącu 

sierpniu, droga zostanie wybudowana do końca maja. 

 

Radna Bożena Adamczak – podziękowała za  ulicę Lipową i Kwiatową w Różankach. Zapytała 

kiedy będzie przywieziony żwir do Różanek i czy na Wiśniowej powstaną punkty świetlne. 

Poprosiła o odpowiedź czy dzieje się coś nowego odnośnie ulicy Leśnej i o zamontowanie 

progu na ulicy Lipowej. 

 

Kierownik Monika Antczak – powiedziała, że ulica Brzozowa zostanie zakończona a próg 

zwalniający wykonany. 
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Kierownik Jerzy Jesis – odpowiedział, że została złożona dokumentacja projektowa i 

podziałowa na ulicę Leśną. 

 

Radny Andrzej Korona – zapytał, gdzie zostały postawione nowe lampy w Wojcieszycach i 

poprosił o bieżące koszenie terenów zielonych i przedstawienie harmonogramu koszenia. 

Zapytał, na jakim etapie jest sprawa związana z przejęciem dróg w Wojcieszycach. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – odpowiedziała, że lampa została postawiona na ulicy 

Jeziornej a kolejna powstanie na ulicy Strzeleckiej.  Odnośnie koszenia zaapelowała aby 

mieszkańcy czuli współodpowiedzialność za wizerunek miejscowości. Dodała, że sołectwo z 

własnego budżetu może zakupić kosiarkę. 

 

Radny Roman Leśnicki  - podziękował za punkt świetlny na ulicy Czereśniowej. Zapytał, czy w 

przyszłości powstanie jeszcze jeden punkt na tej ulicy i na Jeziornej. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – odpowiedziała, że w zostanie postawiony jeszcze jeden 

punkt świetlny na ulicy Czereśniowej i Rubinowej. 

 

W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący Rady Jan Czesław Kubera  zamknął 

dyskusję w tym punkcie. 

 

Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej za 2014 rok oraz z przygotowania do 
sezonu letniego 2015r. 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk przedstawił pozytywną 
opinię komisji na temat sprawozdania. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Wanda Grabowska 
przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat sprawozdania. 
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska przedstawiła pozytywną opinię komisji 
na temat sprawozdania. 
 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera 
poddał przyjęcie sprawozdania pod głosowanie. 
 
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 
 
Ad. 5. Sprawozdanie z pracy asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Kłodawie za 2014 rok. 
Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska przedstawiła pozytywną opinię komisji 
na temat sprawozdania. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Wanda Grabowska 
przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat sprawozdania. 
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W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera 
poddał przyjęcie sprawozdania pod głosowanie. 
 
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 
 
Ad. 6a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały R.G. Kłodawa nr I/4/2014  w sprawie 

powołania Komisji Rewizyjnej.  

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera poprosił o zgłaszanie 

kandydatów na „wolne” miejsce do pracy w Komisji Rewizyjnej. 

  

Radny  Henryk Brzana zgłosił kandydaturę Radnego Ireneusza Winnika. 

 

Radny Czesław Konieczuk zgłosił kandydaturę Radnego  Ryszarda Burzawę. 

Radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 

W związku z powyższym Przewodniczący  Rady Gminy poddał pod głosowanie kandydaturę 

Radnego Ireneusza Winnika na członka Komisji Rewizyjnej. 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Głosy za  - 6 

Głosy przeciw – 9 

Głosy wstrzymujące się  -0. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie kandydaturę Radnego 

Henryka Burzawę. 

Głosy za – 9 

Głosy przeciw 4 

Głosy wstrzymujące się -2 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera poddał pod głosowanie 

przyjęcie projektu uchwały z uzupełnionym składem Komisji Rewizyjnej o Radnego Ryszarda 

Burzawę. 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Głosy za:                                          15 

Głosy przeciw:                                 0 

Głosy wstrzymujące się:                0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr VI/35/2015. 

 

Ad. 6b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały R.G. Kłodawa nr I/3/2014 w sprawie 

powołania Komisji Stałych. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera poprosił o zgłaszanie 

kandydatów na „wolne” miejsce do pracy w Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. 

 

Radna Katarzyna Chmiel – zgłosiła kandydaturę Radnego Ryszarda Burzawę. 
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Radny wyraził zgodę na kandydowanie. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie kandydaturę Radnego 

Henryka Burzawę. 

Głosy za – 15 

Głosy przeciw  - 0 

Głosy wstrzymujące się -0 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera poddał pod 

głosowanie przyjęcie projektu uchwały z uzupełnionym składem Komisji Budżetu i Rozwoju 

Gospodarczego  o Radnego Ryszarda Burzawę. 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Głosy za:                                          15 

Głosy przeciw:                                 0 

Głosy wstrzymujące się:                0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr VI/36/2015.   

 

Ad. 6c Podjęcie uchwały w sprawie w zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 

rok. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Wanda Grabowska -  

przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk - przedstawił 

pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska - przedstawiła pozytywną opinię komisji 

na temat projektu uchwały. 

W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera poddał 

pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały. 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.  

Głosy za:                                          15 

Głosy przeciw:                                 0 

Głosy wstrzymujące się:                0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr VI/37/2015. 

 

Ad. 6d. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kłodawa absolutorium z 

tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.  

Radny Andrzej Korona zgłosił uwagę polegającą na tym, iż projekt uchwały został podpisany 

przez Panią Wójt. Dodał, ze nie jest to błąd aczkolwiek lepiej by wyglądało gdyby taki projekt 

uchwały został zgłoszony przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
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Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Katarzyna Chmiel - odczytała wniosek Komisji Rewizyjnej 

do Rady Gminy Kłodawa o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kłodawa z tytułu 

wykonania budżetu Gminy Kłodawa za 2014 rok oraz uchwałę składu orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wydania pozytywnej opinii o 

wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kłodawa dotyczącym udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Kłodawa. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Wanda Grabowska -  

przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk - przedstawił 

pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska - przedstawiła pozytywną opinię komisji 

na temat projektu uchwały. 

 

Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera poddał projekt 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 Nr VI/38/2015. 

 

Ad. 6e.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2015 

rok. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Wanda Grabowska -  

przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk - przedstawił 

pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska - przedstawiła pozytywną opinię komisji 

na temat projektu uchwały. 

 

Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera poddał projekt uchwały  pod 

głosowanie. 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Głosy za:                                          15 

Głosy przeciw:                                 0 

Głosy wstrzymujące się:                0 
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Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr VI/39/2015. 

 

Ad.6f. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia aportu do spółki PWiK. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Wanda Grabowska -  

przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk - przedstawił 

pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 

 

Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera poddał projekt 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 pozcyją Nr VI/40/2015. 

 

Ad. 6g.Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia aportu do spółki PWiK. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Wanda Grabowska -  

przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk - przedstawił 

pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 

 

Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera poddał projekt 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 Uchwałą Nr VI/41/2015. 

 

Ad. 6h. Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Gorzowskiego na wykonanie usługi pod nazwą „ Wykonanie dokumentacji projektowej dla 

zadania pn: przebudowa drogi powiatowej nr 1404F i 1404F na odcinku Kłodawa- 

Wojcieszyce- Różanki. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Wanda Grabowska -  

przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk - przedstawił 

pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 

projektu uchwały. 

 

Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera poddał projekt 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 Nr VI/42/2015. 

 

Ad. 6i. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet oraz 

zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów sołectw z terenu Gminy Kłodawa. 

Skarbnik Gminy Agnieszka Chudziak – w imieniu Pani Wójt wniosła autopoprawkę 

polegającą na wpisaniu kwoty 350 zł i wykreśleniu § 2 i zmianę numeracji kolejnych 

paragrafów.  Dodała, że projekt uchwały został uzgodniony z sołtysami. 

 

Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera poddał projekt uchwały  pod 

głosowanie. 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Głosy za:                                          14 

Głosy przeciw:                                 0 

Głosy wstrzymujące się:                1 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr VI/43/2015 

 

Ad. 6j.Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet oraz 

zwrotu kosztów podróży służbowych przysługującym radnym Rady Gminy Kłodawa 

Radny Andrzej Korona – złożył wniosek o doprecyzowanie § 5 mówiącego o zwrotach 

kosztów podróży służbowych.  

 

Radny Roman Leśnicki – powiedział, że nie widzi uzasadnienia dla podwyżek diet. Argument 

mówiący o tym iż od wielu lat podwyżki nie miały miejsca jest nieuzasadniony. Dodał, że 

będzie głosował przeciw podwyżkom. 

 

Radna Katarzyna Chmiel – powiedziała, że widzi uzasadnienie dla podwyżki diet, ponieważ 

ona przeznacza ją na pomoc innym, sponsorowanie imprez odbywających się w gminie. 

 

Po konsultacji z mecenasem Wójt Gminy Anna Mołodciak wniosła autopoprawkę polegającą 

na usunięciu w § 4 ustępu 2 oraz modyfikacji § 5 w następujący sposób: 
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§5. 1. Radnemu uczestniczącemu w podróży służbowej poza granicami gminy Kłodawa 

przysługuje zwrot kosztów podróży. 

2. Zwrot kosztów podróży służbowej przysługuje wg. rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu ustalania należności z tyt. zwrotu kosztów 

podróży służbowych radnych gminy (Dz.U z 2006r. Nr 66 poz. 800 ze zmianami) i wg stawek 

określonych w rozporządzeniu  Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz 

sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów, 

motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy. 

Po zakończeniu  dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera poddał projekt 

uchwały  pod głosowanie. 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Głosy za:                                          12 

Głosy przeciw:                                 2 

Głosy wstrzymujące się:                1 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją  Nr VI/44/2015 

 

Ad. 6k. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od osób 

fizycznych. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Wanda Grabowska -  

przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk - przedstawił 

pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 

 

Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera poddał projekt 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 Nr VI/45/2015. 

 

Ad. 6l. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a 

Miastem Gorzów Wlkp w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie 

pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Kłodawa do 

środowisk Domów Samopomocy w Gorzowie Wlkp. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Wanda Grabowska -  

przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
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Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska - przedstawiła pozytywną opinię komisji 

na temat projektu uchwały. 

 

Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera poddał projekt uchwały  pod 

głosowanie. 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Głosy za:                                          14 

Głosy przeciw:                                 0 

Głosy wstrzymujące się:                0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Uchwała Nr VI/46/2015 

 

Ad. 6 ł., Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w 

Gminie Kłodawa na lata 2015-2017. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Wanda Grabowska -  

przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska - przedstawiła pozytywną opinię komisji 

na temat projektu uchwały. 

 

Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera poddał projekt uchwały  pod 

głosowanie. 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Głosy za:                                          14 

Głosy przeciw:                                 0 

Głosy wstrzymujące się:                0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr VI/47/2015. 

 

Ad. 6m. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kłodawa. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Wanda Grabowska -  

przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk - przedstawił 

pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska - przedstawiła pozytywną opinię komisji 

na temat projektu uchwały. 

 

Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera poddał projekt uchwały  pod 

głosowanie. 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Głosy za:                                          14 
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Głosy przeciw:                                 0 

Głosy wstrzymujące się:                0 

Uchwała  została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr VI/48/2015. 

 

Ad. 6n. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/277/09 Rady Gminy 

Kłodawa w sprawie przystąpienia Gminy Kłodawa do tworzonego Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Rybacka pod nazwą „Pojezierze Dobiegniewskie”. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Wanda Grabowska -  

przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk - przedstawił 

pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska - przedstawiła pozytywną opinię komisji 

na temat projektu uchwały. 

 

Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera poddał projekt 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 Nr VI/49/2015. 

 

Ad. 6o. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzeniu „Regulaminu miejsca 

wykorzystywanego do kąpieli nad „Jeziorem Kłodawskim” 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Wanda Grabowska -  

przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk - przedstawił 

pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska - przedstawiła pozytywną opinię komisji 

na temat projektu uchwały. 

 

Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera poddał projekt uchwały  pod 

głosowanie. 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Głosy za:                                          15 

Głosy przeciw:                                 0 

Głosy wstrzymujące się:                0 
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Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr VI/50/2015. 

Ad. 7.Interpelacje i zapytania radnych. 

Radny Henryk Brzana – zapytał kiedy będzie przeprowadzony remont ośrodka zdrowia w 

Wojcieszycach. 

Kierownik Jerzy Jesis – odpowiedział, że zostały wykonane zalecenia sanepidu natomiast 

generalny remont nie jest przewidziany. 

Radna Wanda Grabowska – poprosiła o punkty świetlne na ulicy Leśnej w Chwalęcicach. 

Powiedziała, że mieszkańcy złożyli pismo w tej sprawie. 

Z-ca Wójta Andrzej Kwiatkowski – powiedział, że dopiero po pierwszym półroczu będzie 

wiadomo czy budżet pozwoli na kolejne punkty świetlne. 

Radna Katarzyna Chmiel – zapytała, czy poszła prośba do Powiatu  w sprawie drogi Kłodawa 

– Wojcieszyce – Różanki. Poprosiła Radnego Powiatowego o wspieranie inicjatyw 

zmierzających do przeprowadzenia remontu drogi w kierunku Janczewa i utwardzenia 

tłuczniem ulicy Kasztanowej w Różankach. 

Radna Bożena Adamczak -   przyłączyła się do apelu o remont ulicy Kasztanowej w 

Różankach. Ponowiła prośbę o próg zwalniający na ulicy Lipowej. Zapytała w jaki sposób 

będą zabezpieczone studnie w Różankach, które mają być używane jako rezerwowe i prosiła 

o pilotowanie tematu czyszczenia rowów melioracyjnych. 

Kierownik Jerzy Jesis – odpowiedział , że studnie po wyjęciu pomp zostaną zaplombowane. 

Radny Wiesław Witczyk – zapytał kiedy będzie remontowana i czyszczona ścieżka rowerowa 

do Kłodawy. 

Z-ca Wójta Andrzej Kwiatkowski – odpowiedział, że w najbliższym czasie będą prowadzone 

prace na ścieżce rowerowej. 

Radny Henryk Brzana – zapytał, co się stało z regałem na używaną odzież w GOPSie. 

Kierownik GOPS Justyna Piotrzkiewicz – odpowiedziała, że w GOPSie nie ma warunków do 

trzymania tych rzeczy i że osoby potrzebujące są w bezpośredni sposób kontaktowane z 

darczyńcami. 

Sołtys sołectwa Santocko Rafał Chodkiewicz – zapytał na jakim etapie są prace związane z 

budową remizy w Santocku. 

Kierownik Jerzy Jesis – odpowiedział, że przygotowywana jest dokumentacja przetargowa. 

Udzielenie odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na V Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
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Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Katarzyna Chmiel - odczytała odpowiedzi na interpelacje 

zgłoszone przez Radnego Andrzeja Koronę dotyczące: naruszania równomiernej zasady w 

polityce inwestycyjnej i wniosków do budżetu Gminy Kłodawa Sołectwa Wojcieszyce. 

Następnie odczytała odpowiedzi zgłoszone przez siebie w sprawach: zmiany sposobu 

wykorzystania opłaty za posiadania psa, stanu sieci kanalizacyjnej w Różankach i 

przeznaczenia studni  po przełączeniu wody do Gorzowa. 

Radny Andrzej Korona – odpowiedział, że w swojej odpowiedzi Pani Wójt nie udzieliła 

odpowiedzi na żadne z pytań zawartych w interpelacji. Radny przytoczył część swoich 

interpelacji oraz odpowiedzi Pani Wójt. Radny zwrócił się do Przewodniczącego Rady Gminy 

z prośbą o nakazanie Pani Wójt uzupełnienia odpowiedzi. 

Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera – odpowiedział, że w budżecie ujęte są 

wszystkie zadanie które będą realizowane. 

Radny Andrzej Korona – odpowiedział, że w budżecie są hasła a nie wyszczególnione 

zadania. 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – powiedziała, że ważniejsze od potyczek słownych jest 

działanie w terenie. Poprosiła o wspólne działanie. 

Sołtys Sołectwa Rybakowo Jolanta Kostrubiec – poprosiła o załatanie dziur w Rybakowie. 

Zapytała czy istnieje możliwość aby pachołki w Zdroisku były składane i zapytała co z 

tablicami. 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – odpowiedziała, że tablice są zamówione  a gruz na drogi 

dojedzie w ciągu kilku dni. 

Wolne wnioski: 

Radny Benedykt Piotrowski – powiedział, że droga Santoczno – Rybakowo nie jest 

oznaczona – brakuje drogowskazu na Willanów, Santoczno, Rybakowo oraz Lipy. 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – odpowiedziała, że wystąpi do powiatu w tej sprawie. 

Radny Henryk Brzana – powiedział, że już w ubiegłej kadencji wnioskował o te drogowskazy. 

Ponadto brakuje drogowskazu w Wojcieszycach na skrzyżowaniu z drogą do Gorzowa. 

Radny Gerard Bieryło – poprosił o zwrócenie uwagi na wykonanie tych znaków, ponieważ są 

kradzione. 

Radny Czesław Konieczuk – powiedział, że 25 maja będzie spotkanie z nowym 

komendantem policji i zaprosił na nie radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera – w imieniu Pani Wójt zaprosił wszystkim 

na zbliżającą się majówkę. 
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Ad. 6. Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera – podziękował wszystkim za przybycie 

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

Kłodawa. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała:Kamila Kłosowska 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa 

Jan Czesław Kubera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


