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PROTOKÓŁ NR IX/2007
Z sesji Rady Gminy Kozłów, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2007
roku.
I.
Rozpoczęcie obrad.
W sesji udział wzięło 15 radnych oraz kierownicy gminnych jednostek
organizacyjnych i sołtysi. Sesja była prawomocna do podejmowania
uchwał. Obrady prowadził Pan Jan Zbigniew Basa Przewodniczący
Rady Gminy. Jednogłośnie przyjęto protokół z sesji z dnia 30 marca
2007 r. Oraz jednogłośnie uchwalono porządek dzienny i według
niego przebiegały obrady.
II.

Informacja Inspektora Urzędu Gminy o stanie realizacji
inwestycji gminnych.

Pan Zbigniew Dziwosz Inspektor Urzędu Gminy: obecnie Urząd jest w
trakcie remontu części pomieszczeń, korytarzy, klatki schodowej, holu
oraz tarasu, zgodnie z zawartą umową za kwotę 31 tyś. zł. Ponadto
dokonano zakupu komputerów w ilości trzech zestawów plus trzy
monitory LCD za kwotę 6165 zł. Zawarto umowę z firmą handlowousługową na wykonanie projektu budowlanego i wykonania badań
geotechnicznych oraz uzyskania pozwolenia na budowę hali sportowej
wraz z łącznikiem przybudowanym gimnazjum w Kozłowie na kwotę
25.620 zł. Zawarto umowę z zakładem Kruszywosort na zakup kruszywa
do remontu dróg gminnych frakcji od 0 do 16 mm za kwotę 12,20/tona.
Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym Mirosław
Białach na transport kruszywa do remontu dróg gminnych za cenę 0,41
zł za przywóz 1 tony na odcinku 1 km. Gmina pozyskała również sześć
osób na1/2 etatu w ramach programu Konserwator do wykonywania prac
interwencyjnych na terenie Gminy Kozłów. Szczególne osoby te będą
wykonywały prace porządkowe wokół obiektów zabytkowych. Będą to
osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Miechowie
pozostające na bezrobociu powyżej 24 miesięcy.
P. Wójt: już dzisiaj będą się zgłaszać ci pracownicy interwencyjni,
dodatkowo będziemy mieli jeszcze dwóch i będziemy chcieli
doprowadzić do porządku po zimie chodniki i jezdnie, żeby obejście
gminy, szkoły, kościoła uporządkować.
P. Przewodniczący: w budynku Urzędu mamy remont, bo ten budynek
wymagał remontu, to jest wizytówka gminy.
P. Sołtys Pluta: uważam, że kamień frakcji od 0 do 16 mm przy deszczu
to się na kołach wywiezie. Powinien być trochę grubszy np. jak orzechy
włoskie.
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P. Dziwosz: jeśli jest dobrej jakości to on się zabija i tworzy powłokę, tak,
że to nie jest tak, że on się wynosi czy wyjedzie za kołami. Jest
możliwość zamówienia grubszego kamienia, ale trzeba by go zasypać
dodatkowo tym drobniejszym, natomiast podbudowa wzroście i będzie
się tworzyło zalewisko wodne.
III.

Zgłaszanie interpelacji.

P. Radny Szymacha: czy było pismo do nadleśnictwa o poprawę drogi w
Marcinowicach, bo popsuli drogi jak wywozili drzewo, oraz żeby
równiarka przeszła po drogach, gdzie był wożony kamień to by to
wyrównała.
P. Wójt: jeśli sprawa jest pilna to specjalnie zostanie zamówiona
równiarka. Planowałem jej wykorzystanie właśnie do takich prac, gdzie
np. droga została zniszczona, szukam jeszcze lokalizacji na boiska
sportowe i też chcę wykorzystać równiarkę do zniwelowania terenu.
Trochę czas działa na naszą niekorzyść, bo już trawa poszła i jak ja to
teraz ruszę to młodzież przez te wakacje specjalnie nie skorzysta z tych
boisk. Problem jest z boiskiem dla Kozłowa, czynimy kroki, żeby
wykupić kawałeczek gruntu przy nowo budowanej szkole, i tam zrobić
pełno wymiarowe boisko. Tak, że na pewno to zrobimy, tylko chciałem to
zrobić w sposób kompleksowy, a tak to będą koszty większe.
P. Szymacha: trzeba wyrównać tam te doły, a co z Nadleśnictwem?
P. Wójt: to jest pas kolejowy.
P. Dąbrowski Grzegorz z Izby Rolnej: to nie jest pas kolejowy, bo las jest
daleko od kolei i oni po drodze ciągną te drzewa i jeżdżą przyczepami.
Oni się tłumaczą tak, bo nie chcą płacić.
P. Radny Romanek: ja mam prośbę do Pana Wójta w imieniu rolników w
sprawie dopłat, czy Urząd Gminy nie mógłby oddelegować jakiegoś
pracownika w sobotę lub w niedzielę do pomocy, bo starsze osoby mają
problem z dojechaniem do Urzędu Gminy i mieszkańcy zgłaszają taki
problem. W ubiegłych latach było tak, że był pracownik w niedzielę rano
i pomagał w wypełnianiu tych wniosków.
P.Wójt: postaramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa,
myślę, że to jest do zrobienia.
P. Sołtys Skóra Janusz: wraca problem przepustu między działkami
Pana Skóry z Przybysławic a Pana Dudzicza, one są położone przed
skrzyżowaniem dróg na Przecince w Rogowie. Tam od dłuższego czasu
tam stale stoi woda po każdych opadach. Druga sprawa to pytanie jak
została rozwiązana sprawa z wytyczeniem drogi, bo tam był zaorany rów
w drodze powiatowej.
P. Przewodniczący: z tego co wiem, to wstępna koncepcja jest taka,
żeby
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Przedstawiciel lub p. Wójt pojechał z sołtysem do danego rolnika i go
upomniał, że jeżeli będzie orał tę drogę to powołamy geodetę i jeśli się
okaże, że faktycznie zaoruje to wszystkie koszty poniesie.
P. Skóra: wystarczy tam mały przepust, żeby woda schodziła na tym
skrzyżowaniu, bo tam był kiedyś mały rowek i woda się rozchodziła, a
potem jak była droga podniesiona to ta woda została zatrzymana u P.
Skóry na polu.
P. Wójt: ponieważ takie sprawy z zaorywaniem są nagminne więc będę
prosił, żeby nie czekać z takimi sprawami do sesji, tylko zgłaszać do P.
Dziwosza i my tutaj podejmujemy kroki. Już na Wolicy droga została
wyprostowana, bo nie ma problemu, weźmiemy geodetę i gdy ktoś nie
chce dobrowolnie tej drogi przywrócić do stanu pierwotnego więc gdy się
okaż, że wszedł w drogę będzie musiał pokryć wszelkie koszty.
Natomiast jeśli chodzi o przepust to będziemy robić dalszy odcinek drogi
i wtedy zajmiemy się tym problemem i przy okazji również gdyby były
problemy z tym zaorywaniem to przemierzymy tę drogę, bo robiąc drogę
i kładąc nawierzchnię żebyśmy my komuś nie weszli w pole. Widzę
potrzebę zatrudnienia na ½ etatu geodety, są to sprawy istotne i
codzienne, nikt z nas nie ma uprawnień i chociaż widzimy, że coś jest nie
tak to nie możemy się pod tym podpisać i stwierdzić, że coś jest dobrze
lub źle, musi to być ktoś kompetentny.
Pan Sołtys Skóra:
może by gmina opracowała taką prośbę do
mieszkańców wsi i porozwieszać na tablicach ogłoszeń, żeby każdy się z
tym zapoznał. Bo nie o to chodzi, żeby zaraz kogoś karać.
P. Zastępca Wójta: my takie pismo pouczające przygotowujemy i już taką
sytuację mieliśmy w Wolicy, postąpiliśmy na razie bardzo łagodnie.
Poinformowaliśmy o konsekwencjach przyorywania tej drogi rolnika,
natomiast w przypadkach drastycznych, jeżeli nie będzie to odnosić
skutku, to wówczas będziemy się zastanawiali nad geodetą i nad
powództwem cywilnym do Sądu. To będą koszty najpierw po stronie
gminy, a potem po stronie tej zaorującej osoby, bo takie wskazanie
granic to ok. 1.200 zł. będzie kosztować. Takie koszty będą obciążać nie
tylko jednego rolnika, bo może się okazać, że cały pas poleci takich
działek, które są przyorane, natomiast zastanawiamy się teraz, żeby
napisać takie ogólne pismo do sołtysów informujące, iż gmina będzie
takie przypadki ścigać. A jeśli to nie odniesie skutku, to wówczas
prosiłbym państwa, żebyście takie sytuacje do Pana Dziwosza zgłaszali,
to my wtedy będziemy sprawdzać czy poprzez wizję lokalną czy poprzez
sołtysa czy poprzez radnego, ktoś podjedzie, sprawdzimy i jeżeli to
będzie drastyczny przypadek to najpierw pismo do takiego rolnika
informujące co może nastąpić, a jeżeli to nie da skutku to wtedy będą
bardziej drastyczne działania.
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P. Radny Skóra:
w ostatni poniedziałek odwiedziła nas pani z
Powiatowego Zarządu Dróg z Miechowa, na skrzyżowaniu drogi
Karczowice – Marcinowice, bo tam chodzi o przepust i ta pani twierdzi,
że tam nic się nie da zrobić, nie da się uzbroić tych dren, bo one są o
średnicy ok. 1,20 m. Nie wiem czy naprawdę się nie da, mówi, że tam
ewentualnie tam można dać płotek. A druga sprawa to dotyczy nowo
położonego asfaltu na drodze do Mstyczowa, trzeba zrobić wycinkę
drzew, bo drzewa rosną w pasie drogi i prosiła, żeby gmina wystosowała
to pismo to będzie to szybsza procedura i ewentualnie mogą z prawej
strony, jadąc od Mstyczowa, poszerzyć to skrzyżowanie, tylko tyle że się
tam da zrobić. Nie wiem czy tylko tyle i aż tyle. Prosiłbym ażeby te
sprawę jakoś ruszyć, bo to jest ważna sprawa, tam jest nowy asfalt i już
się łamie.
P. Wójt: myśmy wystąpili z pismem odnośnie tego przepustu i na Wolicy
też był podobny przypadek, nie poinformowano nas o tej wizji lokalnej w
terenie, a szkoda, bo byśmy chętnie wzięli udział i wysłuchali opinii na
ten temat. Myślę, że zrobimy wszystko, żeby to zrobić tak jak powinno
być zrobione tzn. żeby się tam nie obsuwało.
P. Skóra: mnie wtedy też nie było, nie wiedziałem, tylko znam sprawę z
relacji Pani Dobrowolskiej, która mieszka przy tym skrzyżowaniu. To jest
nowa droga czy to by nie można w ramach gwarancji tego zrobić, bo
droga nie ma jeszcze roku, tam jest taka wyrzutnia zrobiona. Tam już
było dużo stłuczek.
P. Wójt: postaramy się to wyjaśnić, to jest droga powiatowa.
P. Skóra: oni są przychylni, ażeby tę drogę z prawej strony poszerzyć,
tylko chodzi o pismo z Gminy.
P. Bąk: czy są czynione starania w celu zbycia domu nauczyciela w
Kozłowie i w jakiej fazie są starania w celu ściągnięcia zaległych
podatków z byłych Państwowych Zakładów Zbożowych. Prosiłbym
także o dalszy remont budynku Urzędu Gminy, bo to jest wizytówka
gminy.
P. Sołtys Myrda: prośba, żeby wystosować pismo do rolników, że jak
robią w polach obok szosy to niech ziemię z bron czy pługa zostawiają u
siebie na polach a nie wywożą tego na szosę. Powinniśmy szanować
drogi, a takie wyciąganie ziemi na szosę to jest niebezpieczne, bo po
deszczu ta ziemia robi się śliska.
P. Sołtys Skóra Janusz: jeszcze w sprawie drzew i krzewów, które rosną
u pana Stano, to korzenie podnosić będą asfalt i szkoda tej drogi.
P. Sołtys Gacek Robert:: ja chciałem zgłosić, że na przejeździe
kolejowym LHS w Kamionce jest bardzo duży ruch i należałoby ustawić
tam sygnalizację, ponieważ niedaleko jest szkoła, Jak się jedzie od
strony Kozłowa to w ogóle nic nie widać na tym przejeździe czy jedzie
pociąg czy nie. Na LHS pociągi obecnie znacznie zwiększają szybkość,
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dyrektor kolei sam się ogłasza, aby samorządy zgłaszały takie
niebezpieczne przejazdy, dlatego ja wnioskuję, żeby o to wystąpić, to jest
droga powiatowa.
P. Przewodniczący: ja państwu teraz odczytam pismo do PKP, my tutaj
nie siedzimy bezczynnie tylko staramy się uporać z tym problemem
( pismo w załączeniu protokołu). Obecnie na dworcu w Kozłowie jest
taka sytuacja, że kładka nad torami jest nieczynna z powodu remontu i
podróżni nie maja zupełnie którędy przejść na perony, bo służba ochrony
kolei łapie podróżnych przechodzących przez tory, to jak oni mają
dostać się na peron? Prędkość pociągów się zwiększa czyli
niebezpieczeństwo z tego tytułu też się zwiększa. Mam jeszcze jedno
pismo związane z sesją wyjazdową, która była 30 marca br. ( pismo w
załączeniu).
IV.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla powiatu miechowskiego.
P. Przewodniczący: mamy tutaj przygotowany projekt uchwały w sprawie
udzielenia pomocy czyli dofinansowania drogi tej w Przybysławicach
przez Łazy do Miechowa na odcinku przebiegającym przez teren naszej
gminy. Pan Starosta obiecał, że Kozłów w tej kadencji będzie tutaj
szczególnie promowany i zaczęli od tego. Oni też obecnie jeszcze nie
posiadają środków finansowych w takiej wysokości, które zapewniałoby
większe wykonanie tych dróg. My ze swej strony też będziemy się
starać, żeby te środki jakoś pozyskiwać. Ja bym prosił państwa o
wypowiedzenie się w tym temacie.
P. Radny Szymacha: była robiona w ubiegłym roku droga Karczowice –
Marcinowice – Msyczów, i tam gmina nie dokładała ani grosza do tej
drogi i powiat zrobił, nie występowali aby jakieś dotacje dawać, a my
teraz jak występujemy to dajemy takie pieniądze. Jeszcze nic nie zrobili
w tej gminie a już dajemy prezenty powiatowi w takiej sumie, to może
jakieś negocjacje zrobić jeszcze jedne i coś jeszcze może umniejszyć.
Bo 100 tyś. zł to bardzo duża suma.
P. Przewodniczący: dlatego właśnie zwołaliśmy dzisiejszą sesję
wcześniej, bo właśnie dzisiaj też jest sesja Rady Powiatu i musimy
odpowiedzieć do Rady Powiatu, bo tamci radni też muszą podjąć taką
uchwałę czy powiat dofinansuje czy nie. Może być i taka uchwała dzisiaj
w powiecie, że oni się nie zgodzą. Czyli ta uchwała, którą my
podejmiemy lub nie podejmiemy, ale po to robimy tę sesję, żeby udzielić
odpowiedzi czy się zgadzamy na dofinansowanie.
P. Fraś: zamknijmy już tę dyskusję, która mija się z celem, i bo albo
podejmujemy decyzję albo nie podejmujemy. Bo nie można podjąć w
połowie decyzji. Uważam, że przegłosujmy to. Tylko jeszcze jedno
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pytanie, czy stanowisko pana Wójta i pani Skarbnik się nie zmieniło, czy
te pieniądze się znajdą, czyli gmina chce tę drogę wybudować?
P. Wójt: ja to wszystkie drogi chcę budować, co prawda drogi są
podzielone na gminne i powiatowe, ja rozumiem rozgoryczenie radnego
Szymachy, bo rzeczywiście powiat oczekuje, że gmina jakiś wkład
będzie mieć, ale każdy z mieszkańców chce mieć drogę i dla niego nie
jest istotne czy droga się nazywa powiatowa czy gminna.
P. Bąk: myśmy ten temat już przedyskutowali na komisjach, starajmy się
współpracować z powiatem, przecież ta droga zostanie na terenie gminy.
P. Mnich: ja nie jestem przeciwny, żeby powiat drogę zrobił tylko żeby
gmina nie dawała pieniędzy.
P. Mnich: przecież w ubiegłej kadencji też gmina dofinansowywała drogi
powiatowe nawet robienie asfaltów.
P. Przewodniczący: wobec tego ja odczytam projekt jej uchwały.
Zarządzam głosowanie: kto z państwa jest za podjęciem tej uchwały?
P. Nowak: 13
P. Przewodniczący: kto się wstrzymał?
P. Nowak: 1
P. Przewodniczący: czy ktoś jest przeciwny, nie widzę.
Stwierdzam, że RADA GMINY KOZŁÓW PODJĘŁA UCHWAŁĘ NR
IX/14/2007 W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ
DLA POWIATU MIECHOWSKIEGO.
V.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla
Wójta Gminy Kozłów za rok 2006.
P. Przewodniczący: państwo otrzymali sprawozdanie tabelaryczne i
opisowe z prawie miesięcznym wyprzedzeniem, nie wiem czy będziemy
go teraz czytać?
Pan Wójt i pani Skarbnik przedłożyli omówili sprawozdanie. Pani
Skarbnik odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu. Opinia
pozytywna ( materiał w załączeniu ). Następnie Pani Anna Jawor
Przewodnicząca Komisji rewizyjnej Rady Gminy przedstawiła opinię
Komisji o realizacji budżetu za rok 2006 – opinia jest pozytywna, a
następnie odczytała Uchwałę Nr 1/2007 Komisji Rewizyjnej z dnia 12
marca 2007 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi
Gminy Kozłów. Pani Przewodnicząca Komisji odczytała także opinie
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania
wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta
Gminy – opinia pozytywna. Wszystkie wymienione wnioski i opinie są
załączone do niniejszego protokołu.
P. Przewodniczący: otwieram dyskusję nad sprawozdaniem Wójta z
realizacji budżetu za rok 2006.
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P. Bąk: po wysłuchaniu sprawozdania i materiałów Komisji Rewizyjnej
chce powiedzieć, że budżet wykonano w 93 %, nie stwierdzono
nieprawidłowości. W roku ubiegłym w tak małej gminie i przy tak małych
dochodach poczyniono dużo przeróżnych inwestycji.
P. Przewodniczący: czy są jeszcze jakieś inne uwagi, wnioski? Nie
widzę, wobec czego odczytam projekt uchwały. Przypominam, że
głosowanie nad absolutorium jest jawne, a do uzyskania absolutorium
potrzebna jest większość głosów tj w naszym przypadku 8 głosów „za”.
Zarządzam jawne głosowanie: kto z państwa jest na przyjęciem
przedstawionej przeze mnie uchwały o udzielenie absolutorium dla Wójta
Gminy Kozłów za rok 2006?
P. Nowak: 15, czyli wszyscy.
P. Przewodniczący: Stwierdzam, że
RADA GMINY KOZŁÓW
EDNOGŁOŚNIE PODJĘŁA UCHWAŁĘ NR IX/15/2007 W SPRAWIE
UDZIELENIA ABSOLUTROIUM WÓJTOWI GMINY KOZŁÓW ZA ROK
2006.
Panie Wójcie serdecznie gratuluję.
P. Wójt: Jest mi miło niezmiernie, chociaż to nie ja wykonywałem ten
budżet, składam podziękowania części z państwa radnych, którzy są już
drugą kadencję oraz pracownikom Urzędu Gminy.
VI.

Rozpatrzenie wniosku Gminnej Komisji ds. rozwiązywania
problemów alkoholowych
z realizacji gminnych
programów:
przeciwdziałania
alkoholizmowi
oraz
zapobiegania narkomanii.

P. Przewodniczący: otrzymali państwo sprawozdania
zarówno z
realizacji programu zapobiegania narkomanii jak i programu
przeciwdziałania alkoholizmowi z miesięcznym wyprzedzeniem, myślę,
że wszyscy państwo się z tym zapoznali. Jest obecna na sesji Pani
Przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania problemów
alkoholowych, jeśli są jakieś pytania to bardzo proszę. Czy państwo
życzą sobie aby Pani przewodnicząca odczytała te sprawozdania?
Radni: nie, nie, czytaliśmy.
P. Przewodniczący: wiem, że Komisja wyjeżdżała w teren do kontroli
sklepów sprzedających alkohol, Pani Przewodnicząca proszę
przedstawić skład tej Komisji.
P. Słomka – Przewodnicząca Gm. Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów alkoholowych: w skład Komisji wchodzę ja jako
przewodnicząca, jako zastępca Pani Rojek z GM. Ośrodka Pomocy
Społecznej, Pani Kołakowska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej,
Pani Elżbieta Basa i Pani Bożenna Kurpios z Gminnego Ośrodka
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Zdrowia, Pan Sławomir Garus przedstawiciel Policji, Pani Anna Książek
i Pan Leszek Misiak przedstawiciele oświaty.
P. Bonarska: ja proponuję, aby Pani powiedziała kilka słów o pracy tej
Komisji.
P. Słomka: Realizacja zadań wynikających z realizacji ustawy o
wychowaniu w trzeźwości jest prowadzona na podstawie programów:
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii. Te zadania, które są nakreślone w tych programach
Komisja realizuje, priorytetowym zadaniem jest zwalczanie problemu
alkoholizmu poprzez przyjmowanie zgłoszeń od wnioskodawców o
leczeniu alkoholowym i również poszerzenie dostępności terapii tzn.
chodzi o tworzenie punktów konsultacyjnych, współpraca z Poradnią
Uzależnień jak również ze specjalistycznym szpitalem w Krakowie. A
przede wszystkim to jest przyjmowanie wniosków i rozpatrywanie o
leczenie alkoholików, i szeroko rozumiana profilaktyka w szkołach. Czyli
tam, gdzie ryzyko
zagrożenia alkoholizmem
i narkomanią jest
największe. Komisja nie leczy alkoholików, Komisja motywuje do
podjęcia leczenia, zachęca. Jaki skutek jest to zależy od samego
leczonego, czy on wykaże wolę leczenia. Często te same osoby wracają
na Komisję. Jeśli chodzi o pomoc dla dzieci z rodzin dotkniętych
alkoholizmem to Komisja udziela pomocy, natomiast pomoc dla dzieci
biednych jest udzielana przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
P. Dowolska - Dyrektor Szkoły w Kozłowie: dzieci z naszej szkoły z
rodzin, gdzie występuje problem alkoholowy często korzystają z pomocy
Komisji np. poprzez dofinansowanie wyjazdów na kolonie, na wycieczki,
do kina, i za to bardzo serdecznie dziękujemy.
P. Przewodniczący: czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Skoro
nie ma więcej pytań przechodzimy do następnego punktu:
VII. Rozpatrzenie sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kozłowie z realizacji zadań za rok 2006.

