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Protokół z XVII Sesji Rady Gminy Kłodawa, 

która odbyła się w dniu  26 maja 2016 

w sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie 

 

Proponowany porządek obrad na XVII Sesję Rady Gminy Kłodawa: 
1. Sprawy organizacyjne: 
a) otwarcie posiedzenia; 
b) stwierdzenie quorum; 
c) przyjęcie porządku obrad; 
d) przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
2. Złożenie gratulacji Sołtysom: sołectwa Santocko Rafała Chodkiewicza i sołectwa Zdroisko 
Szymonowi Łabudzie laureatom plebiscytu na „Sołtysa Roku 2016r. województwa 
Lubuskiego” organizowanego przez Gazetę Lubuską. 
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Kłodawa z działalności międzysesyjnej. 
4. Uchwalenie uchwał w sprawach: 
a) zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2016 rok; 
b)ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych 
i gimnazjalnych, dla których Gmina Kłodawa jest organem prowadzącym na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 
kryteriów; 
c) wyodrębnienia środków w roku 2016 na doskonalenie zawodowe nauczycieli, planu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie 
jest przyznawane w 2016r.; 
d) zmiany uchwały nr XXXVIII/279/09r. w sprawie trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 
i innych dodatków; 
e) 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; 
f) przyjęcia erraty do „Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kłodawa” 
5. Wolne wnioski. 
6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
 

Ad. 1a. Otwarcie posiedzenia. 

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

Gminy Kłodawa.  

 

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.  
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Ad. 1c. Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera-  poprosił aby wprowadzić jako punkt 1 e. Wybór 

Sekretarza obrad.  

 

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

Kubera poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad z wprowadzoną  poprawką. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 

 

Ad.  1d. przyjęcie protokołu z XVI  Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera  - spytał  czy radni  mają uwagi 

do protokołu 

 

Radni nie zgłosili  uwag w związku z tym Przewodniczący  poddał przyjęcie protokołu pod  

głosowanie. 

 

Protokół z XVI Sesji Rady Gminy Kłodawa został przyjęty większością głosów. 

 

Ad. 1e. Wybór Sekretarza obrad. 

 

W wyniku jednogłośnego głosowania Sekretarzem obrad została wybrana Radna Bożena 

Adamczak. 

 
Ad. 2. Złożenie gratulacji Sołtysom: sołectwa Santocko Rafała Chodkiewicza i sołectwa 
Zdroisko Szymonowi Łabudzie laureatom plebiscytu na „Sołtysa Roku 2016r. województwa 
Lubuskiego” organizowanego przez Gazetę Lubuską. 
 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Kłodawa 
Janem Czesławem Kuberą złożyli  gratulacje Sołtysom: sołectwa Santocko Rafała 
Chodkiewicza i sołectwa Zdroisko Szymonowi Łabudzie laureatom plebiscytu na „Sołtysa 
Roku 2016r. województwa Lubuskiego” organizowanego przez Gazetę Lubuską. 
 

Ad. 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak omówiła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 

Radna Bożena Adamczak podziękowała za informację w sprawie remontu drogi Różanki – 

Wojcieszyce. Zapytała na kiedy planowany jest remont i czy gmina dołoży się do tego 

zadania. 

Wójt Gminy  Kłodawa Anna Mołodciak odpowiedziała że jeśli  nie uda się tego wykonać w 

okresie wakacyjnym to wtedy trzeci kwartał wchodzi w grę. 

Radna Wanda Grabowska zapytała kiedy będzie realizowane oświetlenie na ulicy Leśnej. 
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Wójt Gminy Kłodawa  Anna Mołodciak odpowiedziała, ze dokumentacja leży w Starostwie 

Powiatowym. Realny termin to koniec wakacji początek jesieni. 

 

Ad. 4a Przyjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy 

Kłodawa na 2016 rok. 

Skarbnik Gminy Kłodawa  Agnieszka Chudziak omówiła projekt uchwały. 

 

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. 

Przewodniczący Komisji Komunalnej Czesław Konieczuk przedstawił pozytywną opinię 

komisji na temat projektu uchwały. 

Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa 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 XVII/129/2016 

 

Ad. 4b Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych 

przedszkoli, szkół  podstawowych i gimnazjalnych, dla których Gmina Kłodawa jest 

organem prowadzącym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

 

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 Kłodawa 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 XVII/130/2016 
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Ad. 4c. Podjęcie uchwały  w sprawie wyodrębnienia środków w roku 2016 na doskonalenie 

zawodowe nauczycieli, planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form 

kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2016 roku. 

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 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 Nr XVII/131/2016 

 

Ad. 4d. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/279/09 z dnia 02 września 

2009r. w sprawie trybu przyznawania nagród dla nauczycieli i innych dodatków. 

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. 

 

Radny Andrzej Korona przedstawił negatywną opinię na temat projektu uchwały. Uważa, że 

nie powinno się odbierać czegoś co od wielu lat funkcjonuje. 

 

Z-ca Wójta Gminy  Kłodawa  Andrzej  Kwiatkowski – wyjaśnił, że Gmina Kłodawa jest jedyną 

gminą na terenie której ten dodatek funkcjonuje, ponadto wynagrodzenie nauczycieli jest 

wyższe niż w Gorzowie i innych gminach. Ponadto te środki zostaną przekazane na 

zatrudnienie psychologa co również ułatwi prace nauczycielom. 

 

Radny Wiesław Paluch – zgodził się z opinią Radnego Korony 

 

Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera poddał projekt 

uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Głosy za:                                          7 
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Głosy przeciw                                   3 

Głosy wstrzymujące się:                  4 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XVII/132/2016 

 

Ad. 4e. 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 obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia tej umowy. 

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. 

 

Przewodniczący Komisji Komunalnej Czesław Konieczuk przedstawił pozytywną opinię 

komisji na temat projektu uchwały. 

 

Po dyskusji 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 Nr XVII/133/2016 

 

Ad. 4f Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia zmiany do „Planu gospodarki niskoemisyjnej 

dla Gminy Kłodawa” przyjętego uchwałą Rady Gminy Kłodawa nr XV/115/16 z dnia 

23.03.2016r. 

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. 

Przewodniczący Komisji Komunalnej Czesław Konieczuk przedstawił pozytywną opinię 

komisji na temat projektu uchwały. 

 

Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera poddał projekt 

uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

Głosy za:                                          13 

Głosy przeciw:                                 0 
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Głosy wstrzymujące się:                0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją  Nr XVII/134/2016 

 

Ad. 5. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Ad. 6. Wolne wnioski. 

Radny Andrzej Korona – powiedział, że na sesji mamy do czynienia z przejawem hipokryzji 

ponieważ składa się gratulacje sołtysom i gratuluje zaangażowania w pracę na rzecz 

sołectwa. Z drugiej strony  nie daje się sołtysom prawa o decydowaniu w sprawach sołectw 

poprzez niewprowadzenie funduszu sołeckiego.  Ponadto doszło do złamania  zapisów 

ustawy o funduszu sołeckim zgodnie z którym do końca miesiąca marca Rada Gminy 

Kłodawa powinna zdecydować o utworzeniu bądź nie utworzeniu funduszu sołeckiego na rok 

kolejny.  

 

Sołtys Sołectwa Rybakowo Jolanta Kostrubiec – odpowiedziała, że gdyby sołtysom zależało 

na wprowadzeniu funduszu to by się o niego upomnieli. 

 

Radna Bożena Adamczak – powiedziała, że Zakład Komunalny doskonale wywiązuje się ze 

swojego zadania polegającego na koszeniu traw. Dodała, że nie jest członkiem komisji 

oświaty i nie brała udziału w dyskusji  dotyczącej dodatku dla nauczycieli. 

 

Kierownik Bożena Popowska  - zaprosiła na zawody strażackie które odbędą się w dniu 04 

czerwca. 

 

Sołtys Sołectwa Różanki  Agata Jackowska – przekazała uwagi mieszkańców którzy twierdzą, 

że jakość wody jest nieadekwatna do ceny, która jest wyższa niż w innych miejscowościach. 

 

Z-ca Wójta Andrzej Kwiatkowski – odpowiedział, że cena wody na terenie całej gminy jest 

taka sama. 

 

Sołtys sołectwa Santocko Rafał Chodkiewicz – poinformował, że również prowadzi dyskusję 

z wodociągami w tej sprawie. Posiada badania z sanepidu, ale jakość wody ni e jest taka jaka 

powinna być. 

 

Radna Bożena Adamczak – odczytała pisma które wpłynęły do Rady Gminy  

Kłodawa. 

 

Ad. 7. Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera – podziękował wszystkim za przybycie 

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

Kłodawa. 
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Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała:Kamila Kłosowska 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa 

Jan Czesław Kubera 
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