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Protokół Nr VII/2019
z siódmej sesji Rady Gminy w Kozłowie
odbytej w dniu 22 marca 2019 roku.

- projekt -

Początek sesji o godz. 12.50
Zakończenie o godz. 14.50
Miejsce posiedzenia – sala narad Urzędu Gminy w Kozłowie.
Podjęto uchwały Nr 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 i 47.
W sesji uczestniczyło 15 radnych.
Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu.
Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Marek Wolszczak - wójt gminy
2. Jacek Jankowski – zastępca wójta gminy
3. Piotr Radziewicz – skarbnik gminy
4. Elżbieta Świgoń – kierownik GOPS
5. Małgorzata Krzyżewska – dyrektor GCKiS
6. Grażyna Banaś – inspektor ds. ewidencji i dowodów
7. Michał Juszczyk – referent ds. funduszu sołeckiego i gospodarki terenowej
8. Agnieszka Folga – podinspektor ds. gospodarki terenowej i ochrony środowiska
9. Joanna Ostrowska – podinspektor ds. drogownictwa, energetyki i gospodarki terenowej
10. Kamila Warcaba – radca prawny urzędu
sołtysi z Gminy Kozłowo – zał. Nr 2 oraz przedstawiciel prasy.
Sesję Rady Gminy otworzyła Alicja Hołubowicz – Przewodnicząca Rady Gminy, która przywitała
uczestników sesji i na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad.
do p-ktu 1). Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w zaproszeniu na sesję nie zostały ujęte punkty
dotyczące podjęcia uchwał w sprawie:
1) przyjęcia zadań administracji rządowej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie
gminy Kozłowo,
2) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go
do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
3) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych
położonych w obrębie miejscowości Szkotowo,
4) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo, stanowiącej
własność gminy Kozłowo,
oraz przyjęcia stanowiska Rady Gminy Kozłowo w sprawie stawek za gospodarowanie odpadami
i zaproponowała wprowadzenie tych punktów do porządku obrad, głosując nad każdym punktem.
Poinformowała, że z wnioskiem o zmianę porządku obrad w sprawie podjęcia uchwał wystąpił
wójt, natomiast o zajęcie stanowiska w sprawie stawek za gospodarowanie odpadami wnioskowali
radni.
Wniosek przewodniczącej został poddany pod głosowanie.
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do p-tu 1). Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadań administracji rządowej utrzymania grobów i
cmentarzy wojennych na terenie gminy Kozłowo.

Rada, w wyniku głosowania:
- jednogłośnie przyjęła punkt do porządku obrad
przyjęła punkt do porządku obrad.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 3 do protokołu.
do p-tu 2). Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

Rada, w wyniku głosowania:
- jednogłośnie przyjęła punkt do porządku obrad.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 4 do protokołu.
do p-tu 3 ). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
nieruchomości gruntowych położonych w obrębie miejscowości Szkotowo.
Rada, w wyniku głosowania:
- jednogłośnie przyjęła punkt do porządku obrad.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 5 do protokołu.
do p-tu 4). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie
Kozłowo, stanowiącej własność gminy Kozłowo.
Rada, w wyniku głosowania:
- jednogłośnie przyjęła punkt do porządku obrad.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 6 do protokołu.
do p-tu 5). Przyjęcie stanowiska Rady Gminy Kozłowo w sprawie stawek za gospodarowanie
odpadami.
Rada, w wyniku głosowania:
- jednogłośnie przyjęła punkt do porządku obrad.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 7 do protokołu.
Tomasz Kucmus – radny z Kozłowa złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu
dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek radnego Tomasza Kucmusa dotyczący zdjęcia
z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia
mandatu radnego.
Rada w wyniku głosowania:
- 7 głosami za
- 8 głosami przeciw
nie zdjęła punktu z porządku obrad.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 8 do protokołu.
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Przewodnicząca przedstawiła następujący porządek sesji:
Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z V i VI sesji.
Informacja Wójta Gminy Kozłowo z działalności międzysesyjnej
Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kozłowo na 2019 rok.
5. Uchwalenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Kozłowo w roku 2019.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Kozłowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkól podstawowych, od dnia 1
września 2019 roku,
2) rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Kozłowie,
3) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Przemysława
Koźlakiewicza i Ernesta Koźlakiewicza na uchwałę Rady Gminy w Kozłowie Nr
LV/409/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozłowo oraz
udzielenia odpowiedzi na wniesioną skargę,
4) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Andrzeja
Śliwińskiego i Adama Śliwińskiego na uchwałę Rady Gminy w Kozłowie Nr LIX/437/2018
z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części Gminy Kozłowo – obszar VIII pt. Sarnowo – Zakrzewo – Zalesie oraz
udzielenia odpowiedzi na wniesioną skargę,
5) upoważnienia do złożenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Gminy w Kozłowie,
6) wniosek o odwołanie Alicji Hołubowicz z funkcji Przewodniczącej Rady Gminy w
Kozłowie,
7) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,
8) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038,
9) zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
10) przyjęcia zadań administracji rządowej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na
terenie gminy Kozłowo,
11) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania
go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
12) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych
położonych w obrębie miejscowości Szkotowo,
13) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo, stanowiącej
własność gminy Kozłowo,
7. Stanowisko Rady Gminy Kozłowo w sprawie stawek za gospodarowanie odpadami.
8. Wolne wnioski.
1.
2.
3.
4.

Alicja Hołubowicz poddała pod głosowanie przedstawiony porządek obrad.
Rada w wyniku głosowania 10 głosami za, 5 głosami wstrzymującymi przyjęła proponowany
porządek obrad.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 9 do protokołu.
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do p-ktu 2. Przyjęcie protokołów z V i VI sesji.
Do protokołu z piątej sesji nie wniesiono uwag.
Rada, w wyniku głosowania 14 głosami za i 1 głosem wstrzymującym przyjęła protokół z V sesji.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 10 do protokołu.
Do protokołu z szóstej sesji nie wniesiono uwag.
Rada, w wyniku głosowania 14 głosami za i 1 głosem wstrzymującym przyjęła protokół z VI sesji.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 11 do protokołu.
do p-ktu 3. Informacja wójta gminy z działalności międzysesyjnej.
Marek Wolszczak – wójt gminy przedstawił informację z działalności międzysesyjnej.
Uwag do przedstawionej informacji nie wniesiono.
Informacja wójta gminy stanowi zał. Nr 12 do protokołu.
do p-ktu 4. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kozłowo na 2019 rok.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kozłowo na 2019 rok
wraz z uzasadnieniem przedstawiła Grażyna Banaś – inspektor ds. ewidencji i dowodów.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła:
- jednogłośnie
Uchwałę Nr VII/35/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Kozłowo na 2019 rok – stanowiącą zał. Nr 13 do protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 14 do protokołu.
do p-ktu 5. Uchwalenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Kozłowo w roku 2019.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kozłowo w roku 2019 przedstawił Michał
Juszczyk – referent ds. funduszu sołeckiego i gospodarki terenowej.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła:
- jednogłośnie
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Uchwałę Nr VII/36/2019 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kozłowo
w roku 2019 – stanowiącą zał. Nr 15 do protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 16 do protokołu.
do p-ktu 6. Podjęcie uchwał.
do pp-ktu 1). Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Kozłowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkól
podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku wraz z uzasadnieniem przedstawiła Anna Jacyno –
podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi rady.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła:
- jednogłośnie
Uchwałę Nr VII/37/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Kozłowo oraz określenia granic
obwodów publicznych szkól podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku –
stanowiącą zał. Nr 17 do protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 18 do protokołu.
do pp-ktu 2). Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie przedstawiła Alicja Hołubowicz – Przewodnicząca
Rady Gminy.
Następnie przewodnicząca poinformowała, że nie przedstawi uzasadnienia w związku z tym, że
zawarte są w nim dane wrażliwe podlegające szczególnej ochronie i dodała, że radni otrzymali
jego treść.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła:
- jednogłośnie
Uchwałę Nr VII/38/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie – stanowiącą zał. Nr 19 do
protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 20 do protokołu.
do pp-ktu 3). Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Olsztynie skargi Przemysława Koźlakiewicza i Ernesta Koźlakiewicza na uchwałę Rady Gminy
w Kozłowie Nr LV/409/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozłowo oraz udzielenia
odpowiedzi na wniesioną skargę wraz z uzasadnieniem przedstawiła Alicja Hołubowicz –
Przewodnicząca Rady Gminy.
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Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła:
- jednogłośnie
Uchwałę Nr VII/39/2019 w sprawie wyrażenia sprawie przekazania do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Przemysława Koźlakiewicza i Ernesta
Koźlakiewicza na uchwałę Rady Gminy w Kozłowie Nr LV/409/2018 z dnia
25 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozłowo oraz udzielenia odpowiedzi na
wniesioną skargę– stanowiącą zał. Nr 21 do protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 22 do protokołu.
do pp-ktu 4). Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Olsztynie skargi Andrzeja Śliwińskiego i Adama Śliwińskiego na uchwałę Rady Gminy w
Kozłowie Nr LIX/437/2018 z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części Gminy Kozłowo – obszar VIII pt. Sarnowo – Zakrzewo
– Zalesie oraz udzielenia odpowiedzi na wniesioną skargę wraz z uzasadnieniem przedstawiła
Alicja Hołubowicz – Przewodnicząca Rady Gminy.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła:
- jednogłośnie
Uchwałę Nr VII/40/2019 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Olsztynie skargi Andrzeja Śliwińskiego i Adama Śliwińskiego
na uchwałę Rady Gminy w Kozłowie Nr LIX/437/2018 z dnia 16 listopada 2018 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
Gminy Kozłowo – obszar VIII pt. Sarnowo – Zakrzewo – Zalesie oraz udzielenia
odpowiedzi na wniesioną skargę – stanowiącą zał. Nr 23 do protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 24 do protokołu.
do pp-ktu 5). Odwołanie Alicji Hołubowicz z funkcji Przewodniczącej Rady Gminy w Kozłowie.
Wniosek o odwołanie Alicji Hołubowicz z funkcji Przewodniczącej Rady Gminy w Kozłowie
złożony przez Klub Prawica Gminy Kozłowo i Prawica Rzeczypospolitej przedstawił Tomasz
Kucmus – radny z Kozłowa przedstawiciel klubów. Wniosek stanowi zał. Nr 25 do protokołu.
Następnie przewodnicząca poinformowała, że wraz z wnioskiem radnych został złożony projekt
uchwały, który jest załącznikiem do wniosku. Wniosek został złożony przez wymaganą liczbę
radnych i w związku z tym został złożony formalnie. Wyjaśniła, że wniosek trzeba przegłosować
w głosowaniu tajnym. W związku z tym, należy powołać 3 osobową komisję skrutacyjną, która
przeprowadzi głosowanie, a następnie ustali czy przewodnicząca została odwołana, czy nie.
Uchwała jest deklaratoryjna i nad nią nie głosuje się, ponieważ ona tylko potwierdzeniem
głosowania. W zależności od wyniku głosowania, uchwała zostanie podjęta lub nie.
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W celu przeprowadzenia tajnego głosowania Rada Gminy wybrała jednogłośnie 3 osobową
Komisję Skrutacyjną w składzie:
1. Klimek Martyna
2. Krauze Barbara
3. Sobczak Marzena
Przewodnicząca Alicja Hołubowicz poprosiła o przegłosowanie składu Komisji Skrutacyjnej.
Rada jednogłośnie przyjęła skład Komisji Skrutacyjnej.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 26 do protokołu.
Następnie Alicja Hołubowicz zwróciła się do Komisji Skrutacyjnej o przygotowanie kart do
głosowania i przeprowadzenie głosowania. Przewodnicząca ogłosiła 5 minutową przerwę.
Po przerwie.
Komisja rozdała karty do głosowania radnym wyczytując ich nazwiska. Na karcie było postawione
pytanie: „Czy Pan/Pani jest za odwołaniem radnej Alicji Hołubowicz z funkcji Przewodniczącego
Rady Gminy”. Przeprowadzono tajne głosowanie.
Po przerwie.
Protokół z wyboru Przewodniczącego Rady Gminy przedstawiła Barbara Krauze Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej. Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że: za odwołaniem
głosowało 7 radnych, przeciwko odwołaniu głosowało 8 radnych. Komisja Skrutacyjna stwierdza,
że zgodnie z par. 21 ust.7 Statutu Gminy Kozłowo, radna Alicja Hołubowicz nie została odwołana
z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy w Kozłowie. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi
załącznik Nr 26 do protokołu obrad.
Alicja Hołubowicz podziękowała radnym okazane zaufanie
do pp-ktu 6). Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego wraz z
uzasadnieniem przedstawiła Alicja Hołubowicz – Przewodnicząca Rady Gminy.
Następnie przewodnicząca przedstawiła treść wyjaśnień złożonych przez Krystynę Pisarewicz –
radną z Sarnowa. Wyjaśnienia stanowią zał. Nr 27 do protokołu.
Tomasz Kucmus – radny z Kozłowa powiedział, że w oświadczeniu majątkowym radnej, w
punkcie dotyczącym dochodów ujęta jest dieta sołecka i dieta radnego i innego dochodu nie ma.
Dodał, że z oświadczenia wynika, że z tytułu dzierżawy radna nie czerpała żadnych korzyści.
Następnie zapytał, czy radna mogła wypowiedzieć umowę dzierżawy sama, w sytuacji, kiedy była
współdzierżawcą wraz z byłym mężem i kiedy upłynął termin, w którym mogła wypowiedzieć
sama dzierżawę.
Alicja Hołubowicz – przewodnicząca odpowiedziała, że termin upłynął 23 lutego – trzy miesiące
od dnia złożenia ślubowania przez radnych. Następnie powiedziała, że pod koniec lutego zwróciła
się do urzędu o sprawdzenie, czy któryś z radnych nie dzierżawi nieruchomości gminnej. Dodała,
że radni uczestniczyli w szkoleniu, na którym mowa była o tym, że będąc radnym nie można
dzierżawić gruntu gminnego.
Krystyna Pisarewicz – radna z Sarnowa powiedziała, że ona zrozumiała, że chodzi o prowadzenie
działalności gospodarczej, a ona działalności nie prowadzi. Dodała, że ona na tej działce nie
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pracuje, nie ma do niej dostępu, nie ma z niej żadnych korzyści. Powiedziała, że jest po rozwodzie
i ma nie uregulowany stan majątkowy z byłym mężem.
Tomasz Kucmus – radny z Kozłowa powiedział, żeby sprawdzić zdarzenie mające miejsce w
poprzedniej kadencji rady, dotyczące dzierżawy nieruchomości gminnej przez radnego i podać
kiedy została wypowiedziana umowa dzierżawy prze ówczesnego radnego.
Alicja Hołubowicz – przewodnicząca odpowiedziała, że w poprzedniej kadencji była
przewodniczącą komisji rewizyjnej, która otrzymała do rozpatrzenia wniosek w tej sprawie.
Komisja sprawdziła terminy złożenia wypowiedzenia i nie stwierdziła nieprawidłowości.
Kamila Warcaba – radca prawny wyjaśniła, że kwesta dotycząca radnego poprzedniej kadencji nie
ma wpływu, ani możliwości zmiany okoliczności faktycznych w omawianym projekcie uchwały,
ponieważ fakty są takie, że na dzień upłynięcia trzech miesięcy od dnia złożenia ślubowania przez
radnych, Krystyna Pisarewicz dzierżawiła grunt gminny i dodała, że przepis ma charakter
obiektywny i w zasadzie nie ma okoliczności, na które powoływać się w celu usprawiedliwienia
na nie dotrzymanie tego terminu. Powiedziała, że przepis art., 383 kodeksu wyborczego wskazuje,
że to radny decyduje o tym, czy będzie prowadził działalność gospodarczą z udziałem mienia
gminnego, czy nie i w związku z tym, nie ma możliwości wskazywać, co ma zrobić, ponieważ jest
to jego uprawnienie.
Martyna Klimek – radna z Gołębiewa zapytała, co w sytuacji, gdy Rada Gminy nie podejmie
uchwały.
Kamila Warcaba – radca prawny urzędu wyjaśniła, że jeśli w terminie 30 dni Rada Gminy nie
podejmie uchwały, wówczas wojewoda rozstrzygnięciem zastępczym stwierdza wygaśnięcie
mandatu radnego.
Tomasz Kucmus – radny z Kozłowa powiedział, że jego zdaniem, to obojętne jest mu jaki byłby
to radny, to on do tego ręki nie przyłoży i uważa, że niech sprawą zajmie się wojewoda. Dodał, że
Krystyna Pisarewicz otrzymała podwójny mandat zaufania: jako radna oraz sołtys sołectwa i
powiedział, że będzie głosował przeciw tej uchwale. Następnie ponowił pytanie dotyczące sytuacji
radnego poprzedniej kadencji.
Kamila Warcaba – radca prawny urzędu wyjaśniła, że sprawa nie ma znaczenia, ponieważ
kadencja poprzedniej rady wygasła.
Następnie Tomasz Kucmus – radny z Kozłowa złożył formalny wniosek o przedstawienie
wypowiedzenia umowy dzierżawy działki 246/6.
Alicja Hołubowicz – przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek formalny złożony przez
Tomasza Kucmusa.
Rada w wyniku głosowania 8 głosami za, 7 głosami przeciw przyjęła wniosek złożony przez
radnego.
Kamila Warcaba – radca prawny urzędu wyjaśniła, że odpowiedź na wniosek radny otrzyma w
ustawowym terminie 14 dni.
Więcej uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła:
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- 7 głosami za
- 6 głosami przeciw
- 1 głosem wstrzymującym
Uchwałę Nr VII/41/2019 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego –
stanowiącą zał. Nr 28 do protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 29 do protokołu.
Przewodnicząca ogłosiła 5 minutową przerwę.
Po przerwie.
do pp-ktu 7). Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019
- 2038 wraz z uzasadnieniem przedstawił Piotr Radziewicz – skarbnik gminy.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła:
- jednogłośnie
Uchwałę Nr VII/42/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2019 - 2038– stanowiącą zał. Nr 30 do protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 31 do protokołu.
do pp-ktu 8). Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok wraz z
uzasadnieniem przedstawił Piotr Radziewicz – skarbnik gminy.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła:
- jednogłośnie
Uchwałę Nr VII/43/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok – stanowiącą
zał. Nr 32 do protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 33 do protokołu.
do pp-ktu 9). Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zadań administracji rządowej utrzymania
grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Kozłowo wraz z uzasadnieniem przedstawiła
Agnieszka Folga – podinspektor ds. gospodarki terenowej i ochrony środowiska.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła:
- jednogłośnie
Uchwałę Nr VII/44/2019 w sprawie przyjęcia zadań administracji rządowej utrzymania
grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Kozłowo – stanowiącą zał. Nr 34 do
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protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 35 do protokołu.
do pp-ktu 10). Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu wraz z
uzasadnieniem przedstawiła Agnieszka Folga – podinspektor ds. gospodarki terenowej i ochrony
środowiska.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła:
- 13 głosami za
- 2 głosami wstrzymującymi
Uchwałę Nr VII/45/2019 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu –
stanowiącą zał. Nr 36 do protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 37 do protokołu.
do pp-ktu 10). Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w obrębie miejscowości Szkotowo wraz z
uzasadnieniem przedstawiła Agnieszka Folga – podinspektor ds. gospodarki terenowej i ochrony
środowiska.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła:
- jednogłośnie
Uchwałę Nr VII/46/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w obrębie miejscowości Szkotowo –
stanowiącą zał. Nr 38 do protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 39 do protokołu.
do pp-ktu 12). Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej
w obrębie Kozłowo, stanowiącej własność gminy Kozłowo wraz z uzasadnieniem przedstawiła
Agnieszka Folga – podinspektor ds. gospodarki terenowej i ochrony środowiska.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła:
- jednogłośnie
Uchwałę Nr VII/47/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej
w obrębie Kozłowo, stanowiącej własność gminy Kozłowo – stanowiącą zał. Nr 40 do
protokołu.
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Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 41 do protokołu.
do p-ktu 7. Stanowisko Rady Gminy Kozłowo w sprawie stawek za gospodarowanie odpadami.
Stanowisko Rady Gminy Kozłowo w sprawie stawek za gospodarowanie odpadami przedstawiła
Alicja Hołubowicz – przewodnicząca.
Radni jednogłośnie przyjęli stanowisko Rady Gminy Kozłowo w sprawie stawek za
gospodarowanie odpadami.
Stanowisko stanowi zał. Nr 42 do protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 43 do protokołu.
do p-ktu 9. Wolne wnioski.
Tomasz Kucmus – radny z Kozłowa podziękował radnemu Mierzwińskiemu za wstrzymanie się
od głosu nad wprowadzeniem do porządku obrad na piątej sesji, dzięki czemu na kolejnej sesji
radni pozostawili dopłaty do wody i ścieków na tym samym poziomie.
Następnie zapytał, na co byłyby przeznaczone środki z dopłat do wody i ścieków, gdyby zostały
one obniżone.
Radny zgłosił również wniosek, że na ulicy Kościelnej wybija woda.
Marek Wolszczak – wójt odpowiedział, że sprawa zostanie zgłoszona do Eko Kozłowo.
Tomasz Kucmus – radny z Kozłowa zwracając się do radnej Ewy Nowak zapytał, czy opracowała
już plan pracy komisji rewizyjnej i czy został wybrany wice przewodniczący tej komisji.
Ewa Nowak – radna z Kozłowa odpowiedziała, że jeszcze nie.
Tomasz Kucmus – radny z Kozłowa zapytał, czy radny Jan Skwarki, jako przedstawiciel rady,
uczestniczył w posiedzeniu Ekologicznego Związku Gmin.
Jan Skwarski – radny ze Sławki Wielkiej odpowiedział, że nie uczestniczył.
Następnie Tomasz Kucmus – radny z Kozłowa zwracając się do radnego Andrzeja Billera i
odnosząc się do likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie
powiedział, że na sprawie sądowej radny Biller miał zadane pytanie „czy zagłosowałby za
likwidacją”, odpowiedział, że tak, „czy jeżeli byłoby oddanie w prywatne ręce” to też
odpowiedział, że tak. Zapytał, dlaczego zagłosował za odkupieniem tego z prywatnych rąk za
pieniądze gminy.
Andrzej Biller – radny z Lipowa odpowiedział, że jest to jego sprawa.
Marek Wolszczak – wójt na pytanie Tomasz Kucmusa dotyczące przeznaczenia środków z dopłat
do wody i ścieków opowiedział, że przeznaczone zostałyby na gospodarkę wodno – ściekową.
Odnośnie radnego Jana Skwarskiego Marek Wolszczak – wójt wyjaśnił, że nie był na posiedzeniu
Ekologicznego Związku Gmin ze względu na to, że miał pilną sprawę rodzinną, usprawiedliwił
nieobecność składając stosowne oświadczenie.
Benedykt Chaliński – radny z Januszkowa zapytał:
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1) jaką funkcję w urzędzie pełni obecnie Jacek Jankowski,
2) na które działki w Januszkowie zostały wydane pozwolenia na budowę.
Krzysztof Łabaj – sołtys z Cebulek zapytał, czy droga z Cebulek do Pielgrzymowa będzie
remontowana.
Marek Wolszczak – wójt odpowiedział, że droga została zamknięta, a ze względu na brak środków
w budżecie nie jest planowany remont tej drogi. Dodał, że istnieje alternatywna droga dojazdu.
Patryk Krzyżewski – mieszkaniec Kozłowa zapytał, od kogo gmina kupuje tłuczeń kolejowy do
naprawy dróg.
Marek Wolszczak – wójt odpowiedział, że gmina nie kupuje tłucznia, dostaje go za darmo od
firmy zajmującej się przebudową kolei.
Patryk Krzyżewski zapytał o koszty transportu.
Marek Wolszczak odpowiedział, że koszt transportu pokrywa gmina.
Krystyna Kukwa – sołtys z Kownatek powiedziała, że była u niej delegacja mieszkańców z Gardyn
w sprawie kurników. Zapytała, czy wiadomo, że na terenie Gardyn ma powstać 18 kurników.
Marek Wolszczak – wójt odpowiedział, że jest w kontakcie zarówno z mieszkańcami i radnym z
Gardyn i ma informację, że na razie nie ma zagrożenia, ponieważ nie ma złożonego wniosku.
Powiedział, że radny proponował sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, jednak ze względów finansowych rada nie wyraziła na to zgody.
Następnie Kamila Warcaba – radca prawny urzędu powiedziała, że na posiedzeniu komisji podjęty
był temat Mielna oraz padła propozycja przygotowania stanowiska radnych dotyczącego budowy
kurników na tych terenach. Wyjaśniła, że złożony został wniosek o wydanie decyzji
środowiskowej, który prawdopodobnie został wycofany, ponieważ postępowanie zostało
umorzone.
Krystyna Kukwa – sołtys z Kownatek przekazała informację dla zainteresowanych, że w dniu
8 czerwca o godzinie 12.00 organizowane jest spotkanie były pracowników PGR.
Waldemar Przygoda – radny z Kownatek zapytał, czy na terenie Kownatek, Siemianowa,
Kamionek i Dziurdziewa przewidziane są inwestycje drogowe.
Marek Wolszczak – wójt odpowiedział, że bieżące remonty dróg planowane są na trenie całej
gminy.
Patryk Krzyżewski – mieszkaniec Kozłowa zapytał, kto ustala, na które drogi wożony jest tłuczeń.
Marek Wolszczak – wójt odpowiedział, że kierownik w porozumieniu z nim.
Marek Wolszczak – wójt na pytanie Benedykta Chalińskiego – radnego z Januszkowa dotyczące
pełnionej funkcji przez Jacka Jankowskiego odpowiedział, że obecnie pełni on obowiązki
sekretarza gminy.
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Krystyna Pisarewicz – radna z Sarnowa powiedziała, że jako współdzierżawca rozwiązała umowę
dzierżawy gruntu gminnego i zapytała, czy otrzyma odpowiedź w tej sprawie.
Marek Wolszczak – wójt odpowiedział, że gmina wystąpi do współdzierżawcy nieruchomości z
zapytaniem, czy wyraża zgodę na przejęcie dzierżawy w całości i w zależności od tego, jaka
będzie odpowiedź zostaną podjęte stosowne działania.
Marzena Sobczak – radna z Kozłowa powiedziała, że zgodnie ze statutem gminy do dnia 31
stycznia komisja rewizyjna przedkłada plan pracy i jako członek tej komisji oczekuje podjęcia
działań w tym kierunku.
Janusz Woronowicz – radny ze Szkotowa powiedział, że mieszkańcy gminy skarżą się na stan
dróg w gminie.
Krzysztof Łabaj – sołtys z Cebulek zapytał, czy na przyszły rok mieszkańcy Cebulek mogą liczyć
na remont zamkniętej obecnie drogi w Cebulkach.
Marek Wolszczak – wójt wyjaśnił, że przy projektowaniu budżetu na przyszły radny, czy też sołtys
może wnosić wnioski do budżetu, które będą rozpatrywane.
Kamila Warcaba – radca prawny urzędu przekazała informację, że wpłynęło rozstrzygnięcie
nadzorcze wojewody na uchwałę w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, w którym
uchwała w całości została unieważniona. Dodała, że do następnego posiedzenia rady zastanowi
się co robić dalej w tej sprawie, czy złożyć skargę na uchwałę, czy podjąć na nowo ze korygując
zapisy wskazane przez wojewodę.
Barbara Krauze – radna z Turówka powiedziała, że droga gminna z Turówka do Kownatek jest
rozjeżdżona przez „lasy”. Dodał, że zrobiła dokumentację fotograficzną, którą przesłała do
kierownika. Następnie powiedziała, że „lasy” w dalszym ciągu wożą drewno i zaproponowała,
żeby gmina na razie wstrzymała się z remontem tej drogi.
Marek Wolszczak – wójt odpowiedział, że jeśli zakończą się prace związane z transportem
drewna, to najpierw gmina wystąpi do „lasu” o uporządkowanie drogi.
Kończąc sesję Przewodnicząca Rady Gminy – Alicja Hołubowicz podziękowała wszystkim za
przybycie. Wobec wyczerpania punktów porządku obrad dokonała zamknięcia VII Sesji Rady
Gminy w Kozłowie.
Protokołowała:
Anna Jacyno

Przewodnicząca Rady Gminy:
Alicja Hołubowicz

