PROTOKÓŁ NR Xl/2007
z sesji Rady Gminy Kozłów, która odbyła się w dniu 25 czerwca 2007 roku.
I. Rozpoczęcie obrad.
W sesji wzięło udział 15 radnych oraz kierownicy gminnych jednostek
organizacyjnych i sołtysi. Sesja była prawomocna do podejmowania uchwał.
Obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Zbigniew Basa. Przyjęto
protokół z sesji z dnia 24 maja 2007 roku, oraz uchwalono porządek dzienny i
według niego przebiegały obrady.
II. Zgłaszanie interpelacji.
Zgłoszono interpelacje w sprawach: pomocy dla mieszkańców wiosek
poszkodowanych w wyniku gradobicia, w sprawie wyrównania poboczy i w
sprawie kontynuowania budowy drogi w Marcinowicach.
III. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad organizowania
pogrzebu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie oraz
zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu.
Projekt uchwały zreferowała Pani Grażyna Kołakowska - Kierownik
Ośrodka. Ośrodek jest zobowiązany zapewnić pochówek osób bezdomnych
lub samotnych bądź tych, którzy nie mają stałych dochodów. W głosowaniu
jawnym jednogłośnie RADA GMINY KOZŁÓW PODJĘŁA UCHWAŁĘ NR
XI/29/2007 W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD ORGANIZOWANIA
POGRZEBU PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W
KOZŁOWIE ORAZ ZWROTU WYDATKÓW PONIESIONYCH NA
POKRYCIE KOSZTÓW POGRZEBU.
IV. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki położonej w
Kozłowie.
Projekt uchwały zreferował Pan Wójt Gminy. Jest to działka, na której
znajduje się rozpoczęta przed prawie 20-tu laty budowa domu nauczyciela.
Obecnie jest to praktycznie ruina, która zagraża bezpieczeństwu dzieci ze
znajdującej się w pobliżu szkoły. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży zostaną
zainwestowane w zakup działki pod boisko sportowe. W głosowaniu Jawnym
RADA GMINY KOZŁÓW PODJĘŁA UCHWAŁĘ NR Xl/30/2007 W
SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚĆ!
POŁOŻONEJ W KOZŁOWIE.
V. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Ośrodka Zdrowia w Kozłowie.
Projekt uchwały zreferował Przewodniczący Rady Społecznej przy
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodku Zdrowia w Kozłowie Pan

Robert Nielaba. Rada Społeczna zaopiniowała sprawozdanie pozytywnie,
budżet placówki ma za rok 2006 niewielki zysk, w latach ubiegłych były
straty. Dodatkowych wyjaśnień udzielił Kierownik Ośrodka Zdrowia Pan
Jarosław Moskwa zwracając uwagę, że działalność Ośrodka nie polega na
generowaniu zysków lecz na jak najlepszej obsłudze pacjentów, W
głosowaniu jawnym jednogłośnie RADA GMINY KOZŁÓW PODJĘŁA
UCHWAŁĘ NRXI/31/2007 W SPRAWIE ZATWIERDZENIA ROCZNEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ OŚRODKA ZDROWIA W KOZŁOWIE ZA ROK 2006.
VI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy.
Projekt uchwały zreferowała Pani Skarbnik Gminy. Zmiana dot. zwiększenia
dochodu budżetu w dziale Oświata o 300 zł i wydatków budżetu w tej samej
kwocie i w tym samym dziale. W głosowaniu jawnym jednogłośnie RADA
GMINY KOZŁÓW PODJĘŁA UCHWAŁĘ NR Xl/32/2007 W SPRAWIE
ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KOZŁÓW NA ROK 2007.
VII.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania
zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w
Miechowie i Sądu Pracy w Olkuszu.
Projekt uchwały zreferował Pan Przewodniczący Rady Gminy. Rada Gminy
ma obowiązek wybrać ławników na nową kadencję, kandydaci muszą
spełniać kryteria określone w ustawie o ustroju sądów powszechnych i
zyskać pozytywną opinię powołanego w tym celu przez Radę Gminy
Zespołu Opiniującego. W głosowaniu jawnym jednogłośnie RADA GMINY
KOZŁÓW PODJĘŁA UCHWAŁĘ NR Xl/33/2007 W SPRAWIE
POWOŁANIA ZESPOŁU DO ZAOPINIOWANIA ZGŁOSZONYCH
KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEGO W
MIECHOWIE l SĄDU PRACY W OLKUSZU.
VIII.Odpowiedzi na interpelacje.
Odpowiedzi na interpelacje udzielił Pan Wójt Gminy. Poinformował także, iż
aktualnie kończy się projektowanie pełnowymiarowej hali sportowej przy
nowo budowanej szkole, trzeba także od nowa skalkulować koszt całej
inwestycji ze względu na stały wzrost cen. Bez wsparcia środków
pozabudżetowych będzie bardzo trudno dokończyć budowy. Ponadto w
dalszym ciągu 1/3 gminy czeka na zwodociągowanie oraz do zrobienia jest
około 30 odcinków dróg. Obecnie wykonywane są projekty, bez których nie
można rozpocząć żadnych prac. Pan Wójt poinformował, że przedstawiciele
telefonii komórkowej nie zgodzili się na zmianę lokalizacji anten, wstępnie
tylko zgodzili się rozważyć możliwość ulokowania anten na gminnej działce
obok nowo budowanej szkoły w Kozłowie. Jeśli jednak będą protesty
mieszkańców to operatorzy pozostaną przy pierwszej lokalizacji. Radni
skorzystali z obecności na sesji radnego powiatu Pana Jarosława Moskwy i
przekazali pod adresem powiatu następujące interpelacje: Sołtys Pan
Gacek Robert w sprawie usytuowania przystanku busów w Kamionce obok
sklepu po drugiej stronie ronda, w sprawie konieczności wycięcia krzewów w

pasie drogi powiatowej od Kamionki w kierunku Rogowa, Sołtys Pani
Miłosierna - Zegadło w sprawie uruchomienia kursowania busów przez Bogdanów, Sołtys
Pani Cholewa w sprawie uruchomienia kursowania
busów przez Marcinowice i Karczowice.
IX. Wolne wnioski i zapytania.
W wolnych wnioskach Pan Przewodniczący odczytał pismo Pani Danuty
Kucała i Pani Eweliny Partyki wynajmujących mieszkania w budynku Szkoły
Podstawowej w Przybysławicach o obniżenie czynszu, o zakup nowych
drzwi wejściowych i zwrot kosztów wymiany okna.
X. Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku dziennego obrad Pan Przewodniczący
zamknął XI sesję Rady Gminy Kozłów.
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