PROTOKÓŁ NR XXII/2008
z sesji Rady Gminy Kozłów, która odbyła się w dniu 28 lipca 2008 roku.
I. Rozpoczęcie obrad.
W sesji wzięło udział 11 radnych oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
oraz sołtysi. Sesja była prawomocna do podejmowania uchwał. Obrady prowadził Pan
Jan Zbigniew Basa - Przewodniczący Rady Gminy. Przed przystąpieniem do przyjęcia
protokołu z poprzedniej sesji poddano pod głosowanie wniosek Radnego Pana
Zbigniewa Szymachy o odczytywanie protokołów z sesji na początku obrad Rady
Gminy. W głosowaniu jawnym 1 głosem za przy 9 przeciwnych wniosek Radnego
Szymachy został odrzucony. Protokoły są do wglądu w biurze Rady, są publikowane w
Biuletynie Informacji Publicznej, a ponadto są wyłożone przed sesją na sali obrad. W
głosowaniu jawnym jednogłośnie Rada Gminy przyjęła protokół z sesji z dnia 27 lipca
2008 roku. Uchwalono porządek dzienny i według niego przebiegały obrady.
II. Zgłaszanie interpelacji.
1. Radny Pan Jan Zbigniew Basa poprosił o sprawdzenie sygnałów od mieszkańców iż
psuje się nowo wybudowana droga obok stawu w Rogowie.
Pan Stanisław Pluta Wójt Gminy zobowiązał się do szybkiego sprawdzenia tej sprawy
przez pracownika Urzędu
2. Radny Pan Zbigniew Szymacha zapytanie z kim Wójt Gminy konsultował budowę
drogi w Marcinowicach na Kolonii Piekło oraz dlaczego nie zostało zrobione 100
metrów drogi na Kolonii Piekło.
Wójt Gminy Pan Stanisław Pluta odpowiedział, że droga na Piekło w całości została
zrobiona, a droga, o której mówi Radny Szymacha to jest zupełnie inna droga, której
nie dokończono w ubiegłej kadencji zostawiając takie niedoróbki nie tylko w
Marcinowicach, ale także w innych miejscowościach. W przyszłym roku zostaną
opracowane projekty na dokończenie takich właśnie kawałków. O tym, że będzie
remontowana droga od szkoły w Marcinowicach na Kolonię Piekło Pan Szymacha jako
radny powinien wiedzieć, gdyż wszelkie dokumenty są dostępne w Urzędzie Gminy.
3. Pani Solarz Ewa Sołtys wsi Bryzdzyn zgłosiła następujące problemy: a) droga
Bryzdzyn – Wolica jest miejscami porowata co sprawi, że zimą naleje tam wody, która
zamarzając będzie niszczyć nawierzchnię, b) źle jest połączony stary odcinek drogi z
nową drogą, zjazd na drogę do posesji Gulińskich jest wysypany kamieniem więc on
długo nie będzie, potrzeba tam choć trochę asfaltu, żeby ta droga się nie obrywała, c)
prośba o jeden zestaw tego kamienia na pobocze na zjeździe drogi głównej na drogę
Bryzdzyn – Wolica obok posesji Górnik Krystyny.
Pan Wójt St. Pluta odpowiedział, że pracownik ds drogownictwa pojedzie na tę drogę
w celu ustalenia możliwości załatwienia zgłoszonych problemów a odpowiedź na
wnioski zostanie udzielona po dokonaniu wizji lokalnej.
4.
Pan Grzegorz Michalak sołtys wsi Kępie zapytanie kiedy odbędzie się
zapowiedziane spotkanie w sprawie modernizacji oświetlenia ulicznego.
Pani Bożena Słoka Kierownik Referatu GKR odpowiedziała iż spotkanie takie już
miało miejsce, ale uczestniczyli w nim tylko radni.
Pan Wójt poprosił, aby po sesji Pan Michalak zgłosił Pani Kierownik Referatu GKR
swoje uwagi do projektu, ponieważ na spotkaniu nie było radnego z Kępia.
III. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Kozłów na
rok 2008.
Projekt uchwały odczytał Pan Przewodniczący Rady Gminy a zreferowała Panią
Skarbnik. Zmiany dotyczyły m. in zwiększenia dochodów o kwotę 104 510 zł na drogi
wewnętrzne z dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, zwiększona została

subwencja oświatowa o kwotę 36 828 zł. środki te zostaną przeznaczone na remonty
w poszczególnych szkołach, zwiększa się także środki z Poakcesyjnego Programu
Wsparcia Obszarów Wiejskich o 133 184 zł. Po stronie wydatków zwiększa się w
dziale drogi wewnętrzne zakup usług remontowych to jest na remont drogi, na termo
modernizację budynku Urzędu Gminy, na ochotnicze straże pożarne, mamy także
dotację podmiotową dla instytucji kultury w kwocie 52 320 zł. W dyskusji Pan Radny
Szymacha poprosił o bliższe wyjaśnienie na co przeznaczone mają być pieniądze
przyznane na ochotnicze straże pożarne. Pani Skarbnik wyjaśniła, że będzie to na
remont samochodów strażackich
Pan Przewodniczący zarządził głosowanie projektu uchwały i w głosowaniu jawnym
RADA GMINY KOZŁÓW PODJĘŁA JEDNOGŁOŚNIE UCHWAŁĘ NR XXII/ 32/2008
W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KOZŁÓW NA ROK
2008.
IV. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągania
zobowiązań przekraczających granicę ustaloną w budżecie gminy na rok
2008.
Pan Przewodniczący Rady J. Z. Basa odczytał projekt uchwały. Następnie Pan Wójt
St. Pluta poinformował, że Program integracji społecznej jest jednym z komponentów
Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich i Gmina Kozłów pozyskała
na ten cel pieniądze z zewnątrz w wysokości 226 996 zł. Planuje się następujące
wykorzystanie tych środków: Wierzbica - poszerzenie działań promowania tradycji i
starych przepisów kulinarnych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - usługi
opiekuńcze dla osób samotnych starszych, wymagających opieki osób drugich,
Gminny Ośrodek Kultury – utworzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży w Kępiu,
świetlica we wsi Bryzdzyn dla różnych grup wiekowych, Biblioteka – cykl spotkań
autorskich dla różnych grup wiekowych, również osób niepełnosprawnych, utworzenie
klubu seniora i Kamionka – utworzenie boiska i drużyny piłkarskiej na terenie gminy
Kozłów, czyli klubu sportowego. Część zadań jest rozłożonych na dwa lata tj. na rok
2008 i 2009 stąd konieczność takiego upoważnienia. Ponieważ w dyskusji nikt nie
zabrał głosu Pan Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie i w
głosowaniu jawnym jednogłośnie RADA GMINY KOZŁÓW PODJĘŁA UCHWAŁĘ
NR XXII/33/2008 W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA WÓJTA GMINY DO
ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH GRANICĘ USTALONĄ W
BUDŻECIE NA ROK 2008.
V. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla określenia
wysokości
miesięcznego
wynagrodzenia
pracowników
Zespołu
Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Kozłowie.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały, który zreferowała Pani Barbara
Krzyżyk p.o. Dyrektora Dyrektora Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół.
ZE-AS to nowa jednostka powstała 1 czerwca 2008 roku konieczne jest podjęcie
uchwały ustalające zasady wynagradzania jej pracowników.
W dyskusji głos zabrali radni: Pan Basa i Pan Szymacha prosząc o dodatkowe
wyjaśnienia. Po udzieleniu szczegółowych wyjaśnień przez Panią Dyrektor ZE-AS
Pan Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie i w głosowaniu jawnym
jednogłośnie RADA GMINY KOZŁÓW PODJĘŁA UCHWAŁĘ NR XXII/34/2008 W
SPRAWIE USTALENIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO
ORAZ WARTOŚCI JEDNEGO PUNKTU W ZŁOTYCH DLA OKREŚLENIA
WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW ZESPOŁU
EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W KOZŁOWIE.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych
Rady Gminy.
Pan Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, jednak po dyskusji radni
postanowili odłożyć podjęcie uchwały w tej sprawie do następnej sesji.
VII. Odpowiedzi na interpelacje.
Odpowiedzi na interpelacje zostały udzielone bezpośrednio po ich zgłoszeniu.
VIII. Wolne wnioski i zapytania.
W wolnych wnioskach i zapytaniach zgłoszono następujące problemy:
1. Pan Radny Bąk zapytał czy będą organizowane dożynki, w jakim terminie i
gdzie.
2. Pan Sołtys Pluta Krzysztof zapytanie kiedy będzie odblokowana droga w
Przysiece obok posesji P. Zynka. Pan Wójt odpowiedział, że ze strony Urzędu
Gminy zrobione jest wszystko co można było zrobić w granicach prawa, dalsze
postępowanie toczy się Sądzie a na to Urząd wpływu nie ma.
3. Radny Pan Rachwał wnioskuje o zniwelowanie poboczy wzdłuż dróg
powiatowych, ponieważ obecnie pobocza te są wyższe od drogi, w związku z
czym woda z jezdni nie spływa do rowów.
4. Pan Przewodniczący Basa prosi o interwencję w Powiatowym Zarządzie Dróg o
poszerzenie odcinka drogi powiatowej w Przysiece obok kapliczki.
5. Pan Wójt poinformował o czynionych staraniach w celu pozyskania środków
pozabudżetowych na urządzenie pełnowymiarowego boiska sportowego w
Kozłowie, ponieważ na terenie całej gminy nie ma żadnego takiego boiska.
6. Pani Sołtys wsi Bryzdzyn E. Solarz prosi o pomoc finansową przy urządzaniu
boiska sportowego w Bryzdzyniu, dużą część prac wykonali już sami
mieszkańcy Bryzdzyna, wieś zaangażowała również swoje wiejskie pieniądze.
IX. Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku dziennego Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan
Zbigniew Basa zamknął XXII sesję Rady Gminy Kozłów.
Stenogram z sesji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Protokolant
Anna Nowak

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Zbigniew Basa
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