P R O T O K Ó Ł NR XXV/2008
z sesji Rady Gminy Kozłów, która odbyła się w dniu 12 grudnia 2008 roku.
I. Rozpocz ę cie obrad.
W sesji udział wzięło 14 radnych oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych,
radny powiatu miechowskiego oraz sołtysi. Sesja była prawomocna do podejmowania
uchwał. Obrady prowadził Pan Jan Zbigniew Basa – Przewodniczący Rady Gminy.
Przyjęto protokół z sesji z dnia 19 listopada 2008 roku. Uchwalono porządek dzienny i
według niego przebiegały obrady.
I I. Zg ł aszanie interpela cji.
1. Radny Pan Bąk w sprawie interweniowania w Powiatowym Zarządzie Dróg, że na
drodze powiatowej w Wierzbicy jest zapadlina spowodowana załamaniem się dreny, gdy
przyjdą roztopy nie będzie mogła przepływać woda. Pan Inspektor Baranek wyjaśnił, że
pismo w tej sprawie zostało już wystosowane do Powiatowego Zarządu Dróg.
2. Radny Pan Mnich w sprawie braku wody w studniach w Przybysławicach.
3. Radny Pan Szymacha zapytanie kiedy straże pożarne dostaną te 20 tyś.zł , które były
przyrzeczone.
4. Pan Przewodniczący poparł interpelację radnego pana Mnicha w sprawie pomocy dla
mieszkańców Przybysławic, gdyż brak wody jest bardzo uciążliwy.
Pan Wójt Pluta wyjaśnił, że być może trzeba będzie zakupić beczkę i wodę dowozić.
Docelowo będziemy składać wniosek o zwodociągowanie 4 sołectw, które jeszcze nie
mają wodociągów. W pierwszej kolejności zająć się musimy Przybysławicami. Jeśli chodzi
o straże pożarne to będzie można pozyskać pieniądze z programu LEADER,
potrzebujemy jeszcze trochę czasu, gdyż nie możemy wszystkich w jednym czasie
doposażyć.
I I I. Podj ę cie uch w a ł y w spra wie okre ś lenia w ysoko ś ci sta w e k
podatkó w od ś rodkó w tr ansporto wych.
Pan Przewodniczący poinformował, że na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji
stałych Rady Gminy zostały wypracowane propozycje stawek podatkowych, które są ujęte
w projekcie uchwały. Pan Wójt Gminy wniósł autopoprawkę do projektu zwalniającą z
podatku samochody strażackie. Autopoprawkę poddano pod głosowanie i przyjęto
jednogłośnie. Następnie Pan Przewodniczący odczytał projekt całej uchwały i zarządził
głosowanie. W głosowaniu jawnym jednogłośnie RADA GMINY KOZŁÓW PODJĘŁA
UCHWAŁĘ NR XXV/56/2008 W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK
PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY KOZŁÓW.
IV. Podj ę cie uch w a ł y w spra wie okre ś lenia w ysoko ś ci sta w e k
podat ku od
nieruchomo ś ci.
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Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poinformował, że nad projektem uchwały
pracowały wszystkie komisje stałe Rady Gminy wypracowując propozycje stawek. W
dyskusji radni poprosili o wyjaśnienie konieczności płacenia podatku od nieruchomości od
budynków mieszkalnych przez rolników. Szczegółowych wyjaśnień udzielili Zastępca
Wójta Gminy Pan Robert Nielaba oraz Skarbnik Gminy Pani Iwona Reisner, obowiązek
płacenia tego podatku wynika z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Dotychczas
podatek ten płacili podatnicy posiadający mniej niż 1 ha gruntu, natomiast rolnicy od
szeregu lat byli zwalniani z tego podatku. Jednak zgodnie z przepisami nie można
różnicować podatników i podatek powinni płacić wszyscy podatnicy lub należy zwolnić z
tego obowiązku wszystkich. W następnym punkcie porządku obrad będzie przedłożony
projekt uchwały zwalniającej z podatku od budynków mieszkalnych wszystkich
mieszkańców gminy. Projekt uchwały poddano pod głosowanie i w głosowaniu jawnym 13
głosami „za” przy 2 przeciwnych RADA GMINY KOZŁÓW PODJĘŁA UCHWAŁĘ NR XXV/
57/2008 W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD
NIERUCHOMOŚCI.
V. Podj ę cie uch w a ł y
nieruchomo ś ci.
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Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Zbigniew Basa. Dyskusja
nad projektem odbyła się przy rozpatrywaniu poprzedniego punktu porządku obrad.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie i w głosowaniu jawnym jednogłośnie RADA
GMINY KOZŁÓW PODJĘŁA UCHWAŁĘ NR XXV/58/2008 W SPRAWIE ZWOLNIEŃ
OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI.

V I. Podj ę cie uch w a ł y w spra wi e obni ż enia ś redniej c eny skupu ż yta
do
ust alenia w y miaru podatku podat ku rolnego.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Zbigniew Basa i wyjaśnił,
że radni dyskutowali dość obszernie nad stawką podatku rolnego na posiedzeniu
wspólnym komisji stałych Rady Gminy. Postanowiono iż utrzymana zostanie wysokość
ceny żyta będąca podstawą do naliczenia podatku na poziomie roku 2008. Dodatkowych
wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy Pani Iwona Reisner. W głosowaniu jawnym
jednogłośnie RADA GMINY KOZŁÓW PODJĘŁA UCHWAŁĘ NR XXV/59/2008 W
SPRAWIE OBNIŻENIA ŚREDNIEJ CENY SKUPU ŻYTA DO CELÓW WYMIARU
PODATKU ROLNEGO

V I I. Rozpatrzenie skargi na dzia ł alno ś ć Wójta Gminy Koz ł ów.
Przed przystąpieniem przez Radę do rozpatrzenia skargi o głos poprosił Dyrektor
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Kozłowie Pan Jarosław
Moskwa. Podziękował Radzie Gminy za przekazane Ośrodkowi środki finansowe w roku
2008, które zostały przeznaczone na najpilniejsze prace remontowe, oraz zawnioskował o
dalsze dofinansowanie modernizacji Ośrodka w roku 2009.
Następnie Rada Gminy przystąpiła do rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
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Kozłów złożoną przez kilkoro mieszkańców wsi Wierzbica. Skarga została wysłana do
Wojewody Małopolskiego, który przekazał ją Radzie Gminy. Skarga była przedmiotem
prac Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Opinię Komisji oraz projekt uchwały przedstawiła
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Anna Jawor. Komisja zarekomendowała
odrzucenie skargi jako nieuzasadnionej. Rada wysłuchała wyjaśnień Pana Wójta Gminy,
Pani Sołtys wsi Stanisławy Myrda, a także przedstawicieli skarżących tj. Pana Capigę i
Panią Zwierzchowską z Wierzbicy, którzy podtrzymali swoje zarzuty pod adresem Wójta.
Projekt uchwały oddano pod głosowanie w głosowaniu jawnym jednogłośnie RADA
GMINY
KOZŁÓW
PODJĘŁA UCHWAŁĘ NR XXV/60/2008 W SPRAWIE
ROZPATRZENIA SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ WÓJTA GMINY KOZŁÓW.

V I I I. Rozpatrzenie spra wy w ysoko ś ci podat ku le ś n ego.
Ponieważ radni na posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji stałych Rady Gminy
zaakceptowali propozycję utrzymania ceny drewna podanej przez Główny Urząd
Statystyczny nie zachodzi potrzeba podjęcia uchwały.

I X. Podj ę cie uch w a ł y w spra wi e przyj ę cia Gminnego Progra mu
Profilak tyki i
Roz wi ą zy w ania Problemó w Alkoholo wych na rok 2 0 0 9
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Zbigniew Basa, wobec
braku dyskusji projekt poddano pod głosowanie i w głosowaniu jawnym jednogłośnie
RADA GMINY KOZŁÓW PODJĘŁA UCHWAŁĘ NR XXV/61/2008 W SPRAWIE
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009.

X. Podj ę cie uch w a ł y w spra wie przyj ę cia Progra mu Prze ci wdzia ł ania
N arkom anii na t er enie Gminy Koz ł ó w na rok 2 0 0 9.
Projekt uchwały odczytał Pan Przewodniczący Rady Gminy. Ponieważ w dyskusji nikt nie
zabrał głosu projekt poddano pod głosowanie i w głosowaniu jawnym jednogłośnie RADA
GMINY KOZŁÓW PODJĘŁA UCHWAŁĘ NR XXV/62/2008 W SPRAWIE PRZYJĘCIA
GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁNIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY
KOZŁÓW NA ROK 2009.
X I. Podj ę cie uch w a ł y bud ż eto w ej na rok 2 0 0 9.
Pan Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały budżetowej ( materiał w załączeniu ) i
poinformował, że nad projektem budżetu pracowały komisje stałe Rady Gminy. Następnie
głos zabrała Skarbnik Gminy Pani Iwona Reisner omawiając szczegółowo projekt, oraz
zgłaszając z upoważnienia Wójta Gminy autopoprawkę: w § 9 zawierającym upoważnienia
Wójta Gminy w pkt. 1 pomyłkowo podano rok 2009 zamiast 2010 r. Pani Skarbnik
odczytała uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie zawierającą
pozytywną opinię o projekcie budżetu. W dyskusji nikt nie zabrał głosu, projekt poddano
pod głosowanie i w głosowaniu jawnym jednogłośnie
RADA
GMINY KOZŁÓW
PODJĘŁA UCHWAŁĘ BUDŻETOWĄ GMINY KOZŁÓW NR XXV/63/2008.
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X I I. Podj ę cie uch w a ł y w spra wi e upo wa ż nienia Kiero wnik a
Gminnego O ś rodk a
Pomocy Spo ł ecznej w Koz ł o wie do
za ł at wiania
spra w
z zakr esu usta wy
o pomocy osobom
upra wnionym do alim entów.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Zbigniew Basa a
zreferowała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie Pani Grażyna
Kołakowska. W dyskusji nikt nie zabrał głosu, projekt poddano pod głosowanie i w
głosowaniu jawnym jednogłośnie RADA GMINY KOZŁÓW PODJEŁA UCHWAŁĘ NR XXV/
64/2008 W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W KOZŁOWIE DO ZAŁATWIANIA SPRAW Z ZAKRESU USTAWY O
POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW.
X I I I. Podj ę cie uch w a ł y w spra wie przyj ę cia Programu Profilak tyki i
Opieki
N ad dziec kie m i Rodzin ą Gminy Koz ł ó w na 2 0 0 8 – 2 0 1 3.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy ( materiał w załączeniu ),
następnie wobec braku dyskusji projekt poddano pod głosowanie i w głosowaniu jawnym
jednogłośnie RADA GMINY KOZŁÓW PODJĘŁA UCHWAŁĘ NR XXV/65/2008 W
SPRAWIE PRZYJĘCIA PROGRAMU PROFILAKTYKI I OPIEKI NAD DZIECKIEM I
RODZINĄ GMINY KOZŁÓW NA LATA 2008 – 2013.
X IV. Podj ę cie uch w a ł y w spra wie zmian w bud ż e cie Gminy na rok
2008
Pan Przewodniczący Rady Gminy J. Z. Basa odczytał projekt uchwały a zreferowała z
upoważnienia Wójta Gminy Pani Skarbnik Gminy. Zmiany dot. m.in. Zwiększenia
dochodów z tytułu: otrzymania dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogi,
dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wyposażenie
stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, zwiększenia subwencji oświatowej,
wyższych wpływów z podatku od czynności cywilno – prawnych. Zwiększeniu ulegają
m.in. wydatki na oświatę, zmniejszeniu uległ deficyt budżetu. W dyskusji nikt nie zabrał
głosu, wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie i w
głosowaniu jawnym jednogłośnie RADA GMINY KOZŁÓW PODJĘŁA UCHWAŁĘ NR XXV/
66/2008 W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2008.

XV. Podj ę cie uch w a ł y spra wi e ustalenia e k w i w alentu dla
ochotniczej stra ż y
po ż arnej z t er enu Gminy Koz ł ó w bior ą cych udzia ł w dzia ł aniu
rato wniczych
lub szkoleniu po ż arniczym pro w adzonym przez pa ń st wo w ą stra ż
po ż arn ą .
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Zbigniew Basa a
zreferował z upoważnienia Wójta Gminy Inspektor Pan Jerzy Baranek. Ekwiwalent
obejmuje członków OSP zatrudnionych w zakładach pracy, jako ekwiwalent za utracony
zarobek. Projekt został poddany pod głosowanie i w głosowaniu jawnym jednogłośnie
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RADA GMINY KOZŁÓW PODJĘŁA UCHWAŁĘ NR XXV/67/2008 W SPRAWIE
USTALENIA WYSOKOŚCI EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ UCZESTNICZĄCYCH W DZIAŁANIACH
RATOWNICZYCH LUB SZKOLENIU POŻARNICZYM ORGANIZOWANYM PRZEZ
PAŃSTWOWĄ STRAŻ POŻARNĄ.
X V I. Odpo wiedzi na interpela cje.
Odpowiedzi na interpelacje zostały udzielone bezpośrednio po ich złożeniu w II punkcie
porządku obrad, a ponadto interpelujący otrzymają odpowiedzi pisemne.
X V I I. Wolne w nioski i zapytania.
Pani Zwierzchowska zam. Wierzbica zapytanie kto wybrał koordynatora do spraw kół
gospodyń wiejskich bez zgody tych kół. Odpowiedzi udzieliła Pani Anna Nowak Kierownik
Referatu w Urzędzie Gminy Kozłów informując, że nie ma w Urzędzie Gminy koordynatora
do spraw kół gospodyń wiejskich, natomiast jest Koordynator Gminny do spraw realizacji
Programu Integracji Społecznej, z którego to Programu mogą korzystać koła gospodyń
wiejskich i inne organizacje społeczne. Następnie Inspektor Urzędu Gminy Pani Dorota
Słomka, będąca tymże Gminnym Koordynatorem złożyła szczegółową informację jakimi
środkami dysponuje Program, na jakie cele można pozyskać środki finansowe, kto może
się ubiegać o te środki i jakie musi spełnić warunki.
Pan Przewodniczący Rady Gminy zawnioskował, aby Pan Wójt Gminy zorganizował
zebrania wiejskie, na których informowano by społeczeństwo o tym, co robi się aktualnie
w Gminie.
X V I I I. Z ako ń czenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Pan Przewodniczący zamknął XXV sesję Rady
Gminy Kozłów.
Stenogram z sesji jest załącznikiem do niniejszego protokołu.
Protokolant
Anna Nowak
.............................................

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Zbigniew Basa
..........................................................
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