
Protokół z XXII Sesji Rady Gminy Kłodawa, 

która  odbyła się w dniu 30 listopada 2016r. 

w sali wiejskiej  przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. 

 

  

 

Proponowany porządek obrad na XXII Sesję Rady Gminy Kłodawa: 
1. Sprawy organizacyjne: 
a) otwarcie posiedzenia; 
b) stwierdzenie quorum; 
c) przyjęcie porządku obrad; 
d) przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 
3. Informacja Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych osób funkcyjnych. 
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Kłodawa z analizy oświadczeń majątkowych 
radnych 
5. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2016 rok; 
b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kłodawa; 
c) zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów 
i wysokości ich wynagrodzenia; 
d) rozpatrzenia skargi na bezczynność Urzędu Gminy Kłodawa; 
e) uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie; 
f) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznych; 
g) projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Puszcza Barlinecka”. 
6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Wolne wnioski. 
8. Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
 
Ad. 1a. Otwarcie posiedzenia. 

Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera – przywitał wszystkich zebranych na XXII 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 15 radnych, w związku z czym Sesja jest 

prawomocna, aby móc podejmować uchwały.  

 

Ad. 1c. Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera- poprosił o wycofanie z porządku obrad punktu 

dotyczącego przyjęcia protokołu z XXI Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

 



Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad projektów 

uchwał w sprawach: 

Jako 5h i projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości 

pomiędzy Gminą Kłodawa a osobą fizyczną, 

Jako 5i – w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osoby prawnej nieruchomości gruntowej 

położonej w Kłodawie. 

 

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

poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad z zaproponowanymi poprawkami. 

Porządek obrad został przyjęty większością głosów. 

 

Ad. 2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak  - omówiła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 

Radna Bożena Adamczak – powtórzyła interpelacje dotyczące ulic Kasztanowej i Lipowej w 

Różankach. Poprosiła Radnego powiatowego Legana o przekazanie interpelacji do Pani Starosty. 

Radny Andrzej Korona – przypomniał, że na jednej z ostatnich sesji złożył interpelacje do 

Wicestarosty Powiatu Gorzowskiego. Wicestarosta obiecał odpowiedź na piśmie. Do tej pory brak 

jest odpowiedzi. 

Ad. 3. Informacja Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych osób funkcyjnych. 
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak  - omówiła  nieprawidłowości w złożonych oświadczeniach 

majątkowych przez osoby funkcyjne. 

Ad. 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera omówił  nieprawidłowości w 

oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych. 

Ad.5 a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2016 
rok. 
Skarbnik Gminy Kłodawa Agnieszka Chudziak – omówiła projekt uchwały. 
 
Radna Wanda Grabowska Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  - 
przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Radny Czesław Konieczuk Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej  - przedstawił 
pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Radna Justyna Kowalska Przewodnicząca Komisji Oświaty – przedstawiła pozytywną opinię 
komisji na temat projektu uchwały. 
 
Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa 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 XXIII/167/16 

 
Ad. 5b. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na terenie Gminy Kłodawa. 
Skarbnik Gminy Kłodawa Agnieszka Chudziak – omówiła projekt uchwały. 
 
Radna Wanda Grabowska Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  - 
przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Radny Czesław Konieczuk Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej  - przedstawił 
pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Radna Justyna Kowalska Przewodnicząca Komisji Oświaty – przedstawiła pozytywną opinię 
komisji na temat projektu uchwały. 
 
Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa 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 XXIII/168/16 

 
Ad. 5c. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych 
w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia. 
Skarbnik Gminy Kłodawa Agnieszka Chudziak – omówiła projekt uchwały. 
 
Radna Wanda Grabowska Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  - 
przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Radny Czesław Konieczuk Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej  - przedstawił 
pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Radna Justyna Kowalska Przewodnicząca Komisji Oświaty – przedstawiła pozytywną opinię 
komisji na temat projektu uchwały. 
 
Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa 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 XXIII/169/16 

 



Ad. 5d. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Urzędu Gminy 
Kłodawa. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wiesław Paluch – omówił projekt uchwały. 
 
Radna Wanda Grabowska Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  - 
przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Radny Czesław Konieczuk Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej  - przedstawił 
pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Radna Justyna Kowalska Przewodnicząca Komisji Oświaty – przedstawiła pozytywną opinię 
komisji na temat projektu uchwały. 
 
Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa 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 XXIII/170/16 

 
 
Ad. 5e. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kłodawa 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 
Kierownik Monika Antczak – omówiła projekt uchwały. 
 
Radna Wanda Grabowska Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  - 
przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Radny Czesław Konieczuk Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej  - przedstawił 
pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Radna Justyna Kowalska Przewodnicząca Komisji Oświaty – przedstawiła pozytywną opinię 
komisji na temat projektu uchwały. 
 
Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa 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 XXIII/171/16 

 
Ad. 5f. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 
od osób fizycznych. 
Kierownik Jerzy Jesis – omówił projekt uchwały. 
 



Radna Wanda Grabowska Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  - 
przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Radny Czesław Konieczuk Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej  - przedstawił 
pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Radna Justyna Kowalska Przewodnicząca Komisji Oświaty – przedstawiła pozytywną opinię 
komisji na temat projektu uchwały. 
 
Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa 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 XXIII/172/16 

 
Ad. 5g. Podjęcie uchwały w sprawie projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego 
krajobrazu „Puszcza Barlinecka”. 
Kierownik Jerzy Jesis – omówił projekt uchwały. 
 
Radna Wanda Grabowska Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  - 
przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Radny Czesław Konieczuk Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej  - przedstawił 
pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Radna Justyna Kowalska Przewodnicząca Komisji Oświaty – przedstawiła pozytywną opinię 
komisji na temat projektu uchwały. 
 
Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa 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 XXIII/173/16 

 

Ad. 5h. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany pomiędzy Gminą 

Kłodawa a osobą fizyczną 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – omówiła projekt uchwały. 

Radny Andrzej Korona – powiedział, że dwa projekty uchwały powinny być rozpatrywane łącznie, 

ponieważ są ze sobą związane. Dodał, że projekty uchwał są naprawą błędów władzy z przeszłości 

dotyczącej pochopnej sprzedaży działek. Zaapelował o myślenie perspektywiczne. Poprosił o 



zastanowienie się nad tym, czy nie szkoda przeznaczyć ten teren na parking. Przedstawił  propozycję 

zagospodarowania działki. 

Kierownik Jerzy Jesis – powiedział że najważniejsze jest pozyskanie tego terenu. Później będzie 

podejmowana decyzja odnośnie przeznaczenia terenu. 

Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa 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 XXIII/174/16 

 

Ad. 5i. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osoby prawnej 

nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie. 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – omówiła projekt uchwały. 

Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa 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 XXIII/175/16 

 

Ad. 6. Interpelacje i zapytania radnych. 

Radna Katarzyna Chmiel - Dera – po raz kolejny zaapelowała o podjęcie prac zmierzających do 

wybudowania ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 22. Poprosiła o zorganizowanie spotkania z 

gminą  Santok i Strzelce Krajeńskie i miastem Gorzów Wlkp.w tej sprawie  i poinformowanie o 

terminie takiego spotkania.  Poprosiła o postawienie ekranów wygłuszających, dokończenie budowy 

chodnika przy drodze krajowej w Różankach, oraz postawienie „znaku aktywnego” przy tej drodze. 

Następnie odczytała pozostałe interpelacje dotyczące inwestycji przy ulicy Niepodległości w 

Różankach, które składa na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Kłodawa. 

Sołtys Zofia Kłos – Gryska – powiedziała, że światła tam są niezbędne ale takie które będą potrzebne 

tylko w momencie przechodzenia. Tam nie są potrzebne światła hamujące ruch, tylko światła na 

przycisk. Zapytała, czy w Szklarni można postawić znak „strefa Zabudowana”. 

Sekretarz Gminy Kłodawa Karolina Niciejewska – odpowiedziała, że Gmina wystąpi w tej sprawie do 

Generalnej Dyrekcji Dróg. 

Radna Wanda Grabowska – zapytała co z wycinką drzew przy rowie przy ulicy Łąkowej (problem 

zgłaszany w lipcu) Tam miała być wizja lokalna, czy coś się już zadziało. Dodała, że sygnalizacja w 

Chwalęcicach doskonale zdaje egzamin. Ruch został spowolniony. 



Kierownik Monika Antczak – odpowiedziała, że w Starostwie trwa procedura administracyjna w tej 

sprawie. 

Radna Bożena Adamczak – poprosiła o wybudowanie chodnika przy ulicy Wiśniowej – tam mieszka 

osoba na wózku oraz rodzice z dziećmi,  lub chociaż o wyrównanie i wysypanie kruszywa. 

Podziękowała za wyczyszczenie rowów melioracyjnych i poprosiła o kontynuowanie prac. 

Poinformowała, że mieszkańcy Osiedla Parkowego proszą o ogrodzenie stawku, tym  bardziej, że tam 

blisko jest plac zabaw. 

Kierownik Monika Antczak – odpowiedziała, że stawek nie leży na terenie gminy tylko wspólnoty. 

Gmina ogrodzi swój teren. Dodała, że wybudowanie chodnika zostało ujęte w projekcie budżetu na 

2017 rok. 

Ad. 7. Wolne wnioski. 

Nie złożono wolnych wniosków. 

Ad.8 . Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera – podziękował wszystkim za przybycie 

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

Kłodawa. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała:Kamila Kłosowska 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa 

Jan Czesław Kubera 

 


