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Protokół z posiedzenia  XI Sesji Rady Gminy Kłodawa, 
która odbyła się w dniu 18 listopada 2015 r. 

w Sali wiejskiej przy ulicy  Jeziornej w Kłodawie. 
 
Proponowany porządek obrad na XI Sesję Rady Gminy Kłodawa: 
1. Sprawy organizacyjne: 
a) otwarcie posiedzenia; 
b) stwierdzenie quorum; 
c) przyjęcie porządku obrad; 
d) przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
2. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej. 
3. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych. 
4. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłodawa, 
b) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa na rzecz 
jej użytkownika wieczystego, 
c) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Kłodawa, 
d) wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położnej 
w obrębie ewidencyjnym Mironice stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na 
odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zbycia tej umowy, 
e) wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych 
zabudowanych będących w zasobie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Państwowe 
Nadleśnictwo Kłodawa, 
f) nadania nazwy ulicy w miejscowości Kłodawa, 
g) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy 
Kłodawa, 
h) określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania 
niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego, i od nieruchomości, 
i) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kłodawa, 
j) wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Kłodawa, 
k) ustalenia opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej, 
l) zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2015 rok, 
ł) wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu lokali użytkowych położonych 
w miejscowości Kłodawa, 
m) wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej 
położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodawa stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz 
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy, 
n) uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Kłodawa na lata 2015 
- 2020 
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na IX Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
7. Wolne wnioski. 
8. Zamknięcie obrad X Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
 

Ad. 1a. Otwarcie posiedzenia. 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera – przywitał wszystkich zebranych na XI Sesji Rady 
Gminy Kłodawa.  



str. 2 
 

 
Ad. 1b. Stwierdzenie quorum. 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera – na podstawie dołączonej listy obecności 
stwierdził, że w obradach  Sesji Rady Gminy Kłodawa uczestniczy 14 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.  
 
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak poprosiła o wymianę projektów uchwał 4a, 4b, 4c, 
4d, 4e, 4m i 4n ze względu na fakt iż brakowało na niej wszystkich niezbędnych podpisów. 
Poinformowała również że projekty uchwał zostały  dopasowane do siebie pod względem 
stylistycznym. 
 
W związku z brakiem uwag do porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera 
poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 
Porządek obrad został przyjęty większością głosów. 
 
Ad 1d. Przyjęcie protokołu z  X  Sesji Rady Gminy  Kłodawa. 
Radna Wanda Grabowska poprosiła aby w punkcie dotyczącym wyboru ławników poprawić 
rok z 2015 na 2016. 
Radni nie zgłosili uwag do protokołu z X Sesji Rady Gminy Kłodawa w związku z czym 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera poddał jego  przyjęcie pod głosowanie. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie. 
 

Ad. 2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 
Wójt Gminy Anna Mołodciak – omówiła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 
 
Kierownik Zakładu Komunalnego Krzysztof Rokicki poinformował, że zakończony został 
remont modernizacji i rozbudowy obiektu Zakładu Komunalnego. 
 
Radna Katarzyna Chmiel – Dera – zapytała kiedy zakończy się remont ulicy Wiśniowej i czy 
są oferenci na wybudowanie instalacji wodociągowej. Podziękowała za to że tyle punktów w 
sprawozdaniu poświęconych jest Różankom. 
 
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – odpowiedziała, że prace mają zakończyć się do 
końca listopada. Dodała, że cztery firmy zainteresowane są tematem wodociągu. 
 
Radna Bożena Adamczak – podziękowała Pani Kierownik Antczak za zaangażowanie w 
rozwiązanie utrudnień na ulicy Wiśniowej Pani Kierownik Antczak. Powiedziała, że trzeba 
będzie uporządkować tereny przylegające do Osiedla Parkowego. Podziękowała za to że 
prace szybko postępują. Podziękowała również za lampy na ulicy Wiśniowej o które 
wnioskowała przez wiele lat. 
 
Radny Andrzej Korona – zapytał na jakim etapie związane z przywróceniem do stanu 
poprzedniego drogi zaoranej przez Pana Kuźmińskiego. 
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Kierownik Monika Antczak – odpowiedziała, że Urząd próbuje załatwić sprawę polubownie. 
Jeśli to się nie uda sprawa zostanie przeniesiona na drogę sądową. 
 
Ad. 3. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych. 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – omówił informację na temat 
oświadczeń majątkowych wypełnionych przez Radnych i Kierowników. 
 
Ad. 4a. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Kłodawa 
Przewodniczący Rady Jan Czesław Kubera poinformował, że projekt uchwały był 

przedmiotem obrad wspólnego posiedzenia komisji i uzyskał pozytywną opinię. Następnie po 

dyskusji poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały. 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 
Głosy za:                                          14 
Głosy przeciw:                                 0 
Głosy wstrzymujące się:                0 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją  Nr XI/77/2015 
 
Ad. 4b. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Kłodawa na rzecz jej użytkownika wieczystego. 
Przewodniczący Rady Jan Czesław Kubera poinformował, że projekt uchwały był 

przedmiotem obrad wspólnego posiedzenia komisji i uzyskał pozytywną opinię. Następnie po 

dyskusji poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały. 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 
Głosy za:                                          14 
Głosy przeciw:                                 0 
Głosy wstrzymujące się:                0 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją  Nr XI/78/2015 
 
Ad. 4c. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody przedłużenie umowy 
dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Mironice 
stanowiącej własność gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku trybu 
przetargowego zbycia tej umowy 
Przewodniczący Rady Jan Czesław Kubera poinformował, że projekt uchwały był 

przedmiotem obrad wspólnego posiedzenia komisji i uzyskał pozytywną opinię. Następnie po 

dyskusji poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały. 

 
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 
Głosy za:                                          14 
Głosy przeciw:                                 0 
Głosy wstrzymujące się:                0 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XI/79/2015 
 
Ad. 4d. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od skarbu państwa 
nieruchomości gruntowych zabudowanych będących w zasobie Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Nadleśnictwo Kłodawa 
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Przewodniczący Rady Jan Czesław Kubera poinformował, że projekt uchwały był 

przedmiotem obrad wspólnego posiedzenia komisji i uzyskał pozytywną opinię. Następnie po 

dyskusji poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały. 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 
Głosy za:                                          14 
Głosy przeciw:                                 0 
Głosy wstrzymujące się:                0 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XI/80/2015 
 
Ad. 4e. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kłodawa.  
Przewodniczący Rady Jan Czesław Kubera poinformował, że projekt uchwały był 

przedmiotem obrad wspólnego posiedzenia komisji i uzyskał pozytywną opinię. Następnie po 

dyskusji poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały. 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 
Głosy za:                                          12 
Głosy przeciw:                                 0 
Głosy wstrzymujące się:                2 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XI/81/2015   
 
Ad. 4f. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na terenie gminy Kłodawa  
Przewodniczący Rady Jan Czesław Kubera poinformował, że projekt uchwały był 

przedmiotem obrad wspólnego posiedzenia komisji i uzyskał pozytywną opinię. Następnie po 

dyskusji poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały. 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 
Głosy za:                                          13 
Głosy przeciw:                                 0 
Głosy wstrzymujące się:                1 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XI/82/2015 
 
 
Ad. 4g. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących 
podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku 
rolnego, leśnego i od nieruchomości.  
Przewodniczący Rady Jan Czesław Kubera poinformował, że projekt uchwały był 

przedmiotem obrad wspólnego posiedzenia komisji i uzyskał pozytywną opinię. Następnie po 

dyskusji poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały. 

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 
Głosy za:                                          13 
Głosy przeciw:                                 0 
Głosy wstrzymujące się:                0 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XI/83/2015 
 
Ad. 4h. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na terenie Gminy . 
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Przewodniczący Rady Jan Czesław Kubera poinformował, że projekt uchwały był 

przedmiotem obrad wspólnego posiedzenia komisji i uzyskał pozytywną opinię. Następnie po 

dyskusji poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały. 

Głosy za:                                          12 
Głosy przeciw:                                 0 
Głosy wstrzymujące się:                2 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XI/84/2015 
 
Ad. 4i.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy 
Kłodawa  
Przewodniczący Rady Jan Czesław Kubera poinformował, że projekt uchwały był 

przedmiotem obrad wspólnego posiedzenia komisji i uzyskał pozytywną opinię. Następnie po 

dyskusji poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały. 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 
Głosy za:                                          12 
Głosy przeciw:                                 1 
Głosy wstrzymujące się:                1 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XI/85/2015 
 
Ad. 4j.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności 
publicznej W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 
Przewodniczący Rady Jan Czesław Kubera poinformował, że projekt uchwały był 

przedmiotem obrad wspólnego posiedzenia komisji i uzyskał pozytywną opinię. Następnie po 

dyskusji poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały. 

Głosy za:                                          14 
Głosy przeciw:                                 0 
Głosy wstrzymujące się:                0 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XI/86/2015 
 
Ad. 4k.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2015 
rok  
Przewodniczący Rady Jan Czesław Kubera poinformował, że projekt uchwały był 

przedmiotem obrad wspólnego posiedzenia komisji i uzyskał pozytywną opinię. Następnie po 

dyskusji poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały. 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 
Głosy za:                                          14 
Głosy przeciw:                                 0 
Głosy wstrzymujące się:                0 
 Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XI/87/2015 
 
Ad. 4l.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu lokali 
użytkowych położonych w miejscowości Kłodawa. 
Przewodniczący Rady Jan Czesław Kubera poinformował, że projekt uchwały był 

przedmiotem obrad wspólnego posiedzenia komisji i uzyskał pozytywną opinię. Następnie po 

dyskusji poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały. 
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W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 
Głosy za:                                          14 
Głosy przeciw:                                 0 
Głosy wstrzymujące się:                0 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją  Nr XI/88/2015 
 
Ad. 4ł.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy 
części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodawa stanowiącej 
własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązkowego przetargowego 
trybu zawarcia tej umowy. 
Przewodniczący Rady Jan Czesław Kubera poinformował, że projekt uchwały był 

przedmiotem obrad wspólnego posiedzenia komisji i uzyskał pozytywną opinię. Następnie po 

dyskusji poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały. 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 
Głosy za:                                          14 
Głosy przeciw:                                 0 
Głosy wstrzymujące się:                0 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XI/89/2015 
 
Ad. 4m.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Kłodawa na lata 2015 - 2020 
Przewodniczący Rady Jan Czesław Kubera poinformował, że projekt uchwały był 

przedmiotem obrad wspólnego posiedzenia komisji na którym nie uzyskał pozytywnej opinii. 

Projekt uchwały był przedmiotem obrad komisji oświaty zwołanej specjalnie do tego celu. Na 

komisji wspólnie z Panią Kierownik Ośrodka uzgodnione zostały poprawki do projektu 

uchwały. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Justyna Piotrzkiewicz w imieniu Pani 

Wójt wprowadziła autopoprawki do projektu uchwały. 

Następnie po dyskusji poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały. 

 
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 
Głosy za:                                          14 
Głosy przeciw:                                 0 
Głosy wstrzymujące się:                0 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XI/89/2015 
 
Ad. 5. Interpelacje i zapytania radnych. 
Zastępca Nadleśniczego Tadeusz Szyszko -  omówił plany dotyczące wycinki drzew na 
terenie Kłodawy (ulica Jesionowa oraz Osiedle Marzeń. Dodał, zę są to planowane wycinki 
mające na celu odnowienie drzewostanów. Na miejsce wyciętych drzew sadzone są nowe. 
 
Radna Bożena Adamczak – podziękowała za pomoc przy czyszczeniu rowów melioracyjnych 
w Różankach. Poprosiła aby w przyszłym roku powtórzyć prace. Poprosiła również o 
uporządkowanie działki na ulicy Zielonej. 
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Radna Katarzyna Chmiel –Dera – poinformowała że teren przy drodze powiatowej Różanki – 
Janczewo jest sytematycznie zanieczyszczany. Dodała, ze wnioskowała o tabliczki iż jest to 
teren monitorowany. Poprosiła o pomoc nadleśnictwa w walce z wandalizmem przyrody jaki 
się odbywa na tym terenie. 
 
Radna Wanda Grabowska – powiedziała, że same tabliczki informujące o monitoringu 
odstraszają ludzi od zaśmiecania terenu. 
 
Zastępca Nadleśniczego Tadeusz Szyszko – zaproponował wspólną akcję sprzątania tego 
terenu. Dodał, że tylko takie akcje uczą mieszkańców dbania o teren. 
 
Radna Katarzyna Chmiel – Dera – powiedziała, że wspólnie z Sołtys Kłos – Gryską 
zorganizowały akcję zbierania podpisów popierającą  budowę ścieżki rowerowej przy drodze 
krajowej.  Dodała, że uzyskała informację od mieszkańca że odcinek który jest wybudowany 
jest niszczony przez ciężkie samochody. Poprosiła o interwencje w tej sprawie. Zgłosiła ze 
drogą powiatową Różanki – Kłodawa jeżdżą samochody o tonażu większym niż dopuszczany. 
Poprosiła o kontrole w tej sprawie. 
 
Radna Bożena Adamczak – zgłosiła interpelację w sprawie uporządkowania pobocza w 
Różankach przy zjeździe z ulicy Niepodległości na ulicę Lipową. Poprosiła o naprawę nakładki 
na ulicy Szkolnej.  
 
Sołtys Sołectwa Rybakowo Jolanta Kostrubiec – poprosiła o naprawę lampy znajdującej się 
na świetlicy oraz o przegląd ciągu wentylacyjnego ponieważ ostatnio doszło do  „ uwolnienia 
się” sadzy i zanieczyszczenia całego budynku. 
 
Radna Wanda Grabowska – poprosiła o naprawę wiaty na ulicy Leśnej w Chwalęcicach. 
 
Radny Henryk Brzana – powiedział, że na nagrobkach zostało umieszczone wezwanie do 
zapłaty za miejsce na okres kolejnych 20 lat. Dodał, że  informacje dostały osoby które miały 
opłacone miejsca. 
 
Radny Wiesław Witczyk – poprosił o znaki na ulicy Lazurowej i Kolorowej. 
 
Radny Roman Leśnicki – powiedział że na ulicy Wojcieszyckiej w dalszym ciągu prowadzone 
jest nielegalna działalność. 
 
Komendant Straży Gminnej Marian Matczak – powiedział że sprawa została zgłoszona do 
WIOŚ-u i zostaną nałożone mandaty. mandaty. 
 
Ad. 10. Wolne wnioski. 
Nie zgłoszono wolnych wniosków. 
 
Ad. 11. Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera – podziękował wszystkim za przybycie 
następnie w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął obrady X Sesji Rady Gminy 
Kłodawa. 
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Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała:Kamila Kłosowska 
 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa 
Jan Czesław Kubera 

 
 
 


