P R O T O K Ó Ł NR XXXVI/2009
z sesji Rady Gminy Kozłów, która odbyła się w dniu 17 września 2009 roku.
I. Rozpoczęcie obrad.
W sesji udział wzięło 14 radnych i kierownictwo Urzędu Gminy. Sesja była prawomocna do
podejmowania uchwał. Obrady prowadził Pan Jan Zbigniew Basa – Przewodniczący
Rady Gminy. Przyjęto protokół z sesji z dnia 10 września 2009 roku. Przyjęto jednogłośnie
porządek dzienny i według niego przebiegały obrady.
II. Zgłaszanie interpelacji.
Radny Pan Zbigniew Szymacha zapytał kiedy Ochotnicza Straż Pożarna w Marcinowicach
otrzyma obiecane 20 tyś. zł.
Pan Stanisław Pluta Wójt Gminy odpowiedział, że jeszcze rok się nie zakończył i zapytał
Panią Skarbnik Gminy, kiedy te środki będzie można przekazać. Pani Iwona Reisner
Skarbnik Gminy poinformowała, że w chwili obecnej pieniądze są wydatkowane na
inwestycje i nie wiadomo czy będą wolne środki dla Straży. Pan Wójt zadecydował, że do
następnej sesji Radny Szymacha otrzyma konkretną odpowiedź, bo rzeczywiście w planie
mieliśmy to ujęte.
Radna Pani Anna Jawor zawnioskowała o dowiezienie zestawu drobnego kamienia na
drogę polną w Bryzdzyniu obok Gacka Mirosława.
Pan Wójt Pluta odpowiedział, że zaczęto wywozić drobny kamień z PKP, ale nie wszyscy
byli z niego zadowoleni, więc czynione są starania, aby pozyskać trochę grubszy kamień,
który bardziej będzie spełniał swoją rolę. Kamień z odzysku z PKP nic nie kosztował,
kosztuje jedynie tylko transport, następną dostawę będziemy mieć w październiku br.
Radna Pani Bożena Kuraj zawnioskowała o dowiezienie kamienia na drogi w Rogowie:
drogę do posesji Pani Madej i do siebie, ponieważ na tych drogach są bardzo duże dziury i
stale stoi woda.
Radny Pan Jan Z. Basa zawnioskował o kamień na drogi w Przysiece.
Radny Pan Tadeusz Bąk złożył interpelację, aby kamień rozwozić równomiernie po
wszystkich sołectwach.
Pan Przewodniczący Basa zauważył, że przecież w jednej wsi trzeba więcej a w drugiej
mniej, więc nie jest to chyba najlepszy pomysł.
Pan Wójt St. Pluta poprosił radnych o złożenie pisemnej informacji o zapotrzebowaniu na
kamień, co znacznie ułatwi gospodarowanie tym kamieniem.
Pani Jawor przypomniała, że było zobowiązanie sprzed kilku miesięcy, że Inspektor J.
Baranek przygotuje wykaz dróg, które w przyszłych latach będą się kwalifikowały do
realizacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Z Bryzdzynia zgłaszana była droga do
Rogowa od krzyżówki do stawów, i Pan Jawor pyta jakie szanse na realizację ma ta
droga.
Pan Wójt odpowiedział, że na pewno z FOGR-u będzie w roku bieżącym robiona droga
Przysieka – Marcinowice, na rok przyszły państwo radni na następnej sesji wybiorą drogę
do realizacji.
Radny Pan Adam Pytel złożył zapytanie o starą remizę w Kozłowie.
W odpowiedzi Pan Wójt Pluta poinformował, że stara remiza OSP w Kozłowie była
własnością Skarbu Państwa, Urząd Gminy wystąpił z wnioskiem o komunalizację,
przekazano nam ten budynek, jest on już naszą własnością i dokonaliśmy już rozbiórki
tego starego budynku. Stan techniczny tego budynku stwarzał zagrożenie, ponadto szpecił
swoim wyglądem centrum Kozłowa.
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Pani Radna Bonarska podkreśliła, że po rozbiórce jest bardziej widoczny zakręt drogowy,
więc poprawie uległo bezpieczeństwo na drodze.
Pan Wójt poinformował, że kamień z rozbiórki remizy zużyty został na remont drogi w
Przybysławicach, a drewno do opalania budynku Urzędu. Działka ta nie jest najlepszym
miejscem pod inwestycje dla straży pożarnej. Dla OSP czynione są starania
wygospodarowania miejsca obok Gminnego Ośrodka Kultury. Będziemy w przyszłym roku
składać stosowny wniosek do programu pn. Małopolskie remizy. Można tam pozyskać
jakieś środki, z tym, że w programie tym punktowane są wysoko wyjazdy do akcji, niestety
w Kozłowie nikt nie prowadził takiej ewidencji. A przecież były wyjazdy nie tylko do
pożarów, ale do podtopień, do wypalanych traw, itp. Na dzień dzisiejszy Kozłów nie ma
wcale remizy. Plac po byłej remizie chcemy zagospodarować, być może na teren
wypoczynkowy typu zieleń, krzewy, ławki. Nad koncepcją zagospodarowania będziemy
jeszcze myśleć.
Radny Pan Sylwester Skóra zapytał czy na przyszły rok planowane są dobudowy
oświetlenia ulicznego.
Pan Stanisław Pluta Wójt Gminy w odpowiedzi poinformował, że zrobiona jest
dokumentacja na dobudowy oświetlenia ulicznego dla całej gminy. Ale z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska w roku bieżącym pozyskaliśmy środki tylko na
modernizację, a nie na dobudowę. Z własnego budżetu gminy około 40 tyś. zł
przeznaczyliśmy na naprawdę niezbędne dobudowy. W przyszłym roku kwota ta powinna
być wyższa, ponieważ będą oszczędności z energii elektrycznej wygenerowane dzięki
modernizacji lamp. Jest też propozycja w miejscowości Kozłów, aby z Funduszu
Sołeckiego założyć oświetlenie uliczne przy drodze do dworca PKP, wtedy Urząd Gminy
też dołożyłby część pieniędzy na tę inwestycję. Jest to pomysł także do wykorzystania
przez inne sołectwa.
Pan Robert Nielaba Zastępca Wójta Gminy podkreślił, że jeśli sołectwa na zebraniach
podejmą decyzje o przeznaczeniu środków z Funduszu Sołeckiego na dobudowę
oświetlenia ulicznego to Urzędowi Gminy będzie łatwiej wygospodarować w budżecie
gminy pieniądze na dołożenie do takich inwestycji. Sukcesywnie co roku będzie
prowadzona dobudowa, na ile oczywiście będzie stać gminę.
Radny Pan Pytel poprosił o zmianę sterowania oświetlenia ulicznego.
Pan Wójt Pluta odpowiedział, że sprawą tą zajmuje się już Pani Kierownik Bożena Słoka.
Radny Pan Jarosław Kowal zapytał, czy możliwe jest przy budowie oświetlenia ulicznego
zastosowanie takiego rozwiązania, że instaluje się tylko lampy, a prąd do nich będzie
podłączony z kabli podziemnych. Być może byłoby to i taniej i szybciej.
Pan Robert Nielaba Zastępca Wójta odpowiedział, że dokona się rozeznania takiej
możliwości. Oświetlenie takie jest oświetleniem bardziej punktowym samego chodnika niż
drogi, natomiast droga do dworca jest droga bardzo uczęszczaną także przez samochody,
rowery. Jeśli cenowo różnica byłaby znaczna na korzyść lamp to rzeczywiście warto się
nad tym zastanowić.
Pan Pytel poinformował, że 4 lata temu pracownik Zakładu Energetycznego Pan
Kazimierz Jagła opracował taki projekt i okazało się, że to bardzo drogo kosztuje. Pan
Pytel proponuje, aby gdy będzie robiony projekt pod boisko Orlik żeby zaprojektować tam
także oświetlenie.
Pan Wójt Nielaba odparł, że projekt pod Orlika jest już zrobiony i już trwają prace przy
realizacji inwestycji. Oświetlenie oczywiście też tam będzie. W przyszłości planujemy
także budowę stadionu sportowego, więc w przyszłości będzie tam już jaśniej. Na
oświetlenie całej drogi do dworca projektu nie mamy, jest to droga powiatowa, ale na
powiat nie ma co liczyć, trzeba samemu tym się zająć. Na chwilę obecną wiemy, że Pani
2

Sołtys Kozłowa zgłosiła propozycję budowy tego oświetlenia z Funduszu Sołeckiego, więc
jeśli już będzie coś zaczęte to łatwiej będzie nam kontynuować.
III. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań
finansowych przekraczających rok budżetowy.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy Jan Zbigniew Basa, zreferował
Pan Stanisław Pluta Wójt Gminy informując, że sprawa dotyczy zobowiązań na budowę
chodników przy drodze powiatowej Kozłów-Przybysławice-Łazy na odcinku od
skrzyżowania z drogą powiatową Słaboszów – Żarnowiec do zjazdu na teren nowo
budowanej szkoły oraz przy drodze powiatowej na odcinku od istniejącego chodnika w
centrum Kozłowa naprzeciw Kościoła do skrzyżowania z drogą gminną prowadzącą w
kierunku cmentarza parafialnego. Maksymalna wysokość zobowiązania to kwota 200.000
zł. Drugim zadaniem jest przebudowa drogi powiatowej Kozłów-Kępie-Charsznica na
terenie sołectwa Kępie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg tzw.
schetynówek. Maksymalna wysokość zobowiązania to kwota 300.000 zł. Temat tych
dwóch inwestycji był dogłębnie przedyskutowany na wspólnym posiedzeniu wszystkich
komisji stałych Rady Gminy, które odbyło się w dniu dzisiejszym przed sesją. Decyzja o
przystąpieniu do realizacji wspólnie z powiatem tych zadań należy do radnych, następną
bowiem uchwalą, jeśli zapadnie decyzja pozytywna, będzie uchwała o udzieleniu pomocy
finansowej dla Powiatu Miechowskiego. Pan Przewodniczący Rady J. Basa poprosił
radnych o wyrażenie opinii czy gmina ma podjąć ryzyko przystąpienia do tych inwestycji.
Wobec braku dyskusji Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie i w głosowaniu
jawnym jednogłośnie Rada Gminy Kozłów podjęła UCHWAŁĘ NR XXXVI/51/2009 W
SPRAWIE
WYRAŻENIA
ZGODY
NA
ZACIĄGNIECIE
ZOBOWIĄZAŃ
FINANSOWYCH PRZEKRACZAJĄCYCH ROK BUDŻETOWY.
Pan Przewodniczący J. Basa wyraził zdanie, że gdyby zrealizowana została ta inwestycja
w Kępiu to należy wstrzymać wszelkie inne inwestycje w tym sołectwie i skierować środki
na inne sołectwa. Pan Wójt Pluta odpowiedział, że o tym co będzie gdzie realizowane
zawsze decyduje Rada Gminy. My wolelibyśmy, aby wspólnie z powiatem realizowana
była droga Żarnowiec – Książ Wielki przez Marcinowice, Kozłów, Bryzdzyn, ale gmina
Książ nie wyraziła zainteresowania przystąpieniem na swoim terenie do wspólnego
zadania. Natomiast droga Charsznica-Kępie bedzie realizowana przez dwie gminy i
powiat. W Kepiu będzie to asfalt przez całą wieś, chodnik od ronda do Kaplicy, utwardzone
pobocze od ronda do szkoły, oczywiście pod warunkiem, że wniosek w tej sprawie
przejdzie.
IV. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Miechowskiego.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Z. Basa. Uchwała ta
dotyczy zadań omówionych przy rozpatrywaniu poprzedniego punktu porządku obrad.
Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie i w głosowaniu jawnym jednogłośnie
RADA GMINY KOZŁÓW PODJEŁA UCHWAŁĘ NR XXXVI/52/2009 W SPRAWIE
UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ DLA POWIATU MIECHOWSKIEGO.
V. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na
inwestycję realizowaną w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą
„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący J. Basa. Pan Wójt St. Pluta wyjaśnił, że uchwała
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dotyczy zgłoszenia przez gminę Kozłów drogi Kozłów – Kamionka obok lecznicy
weterynaryjnej do programu tzw. Schetynówek. Droga ta była składana już w roku
ubiegłym do tego samego programu, niestety, zabrakło nam punktów. Jeśli jednak znów
nie przejdzie nam ta droga będziemy realizować z własnych środków inne drogi gminne.
Gmina się rozwija wtedy, gdy są inwestycje. Należy wydawać najwięcej tam, gdzie jedna
złotówka przyciąga następną złotówkę. Pan Zastępca Wójta R. Nielaba zwrócił uwagę, że
ta droga zgłoszona do schetynówki jest miejscami bardzo wąska, jest to niekorzystna
sytuacja, ale droga jest bardzo potrzebna. Jest to naprawdę bardzo duży skrót i co
najważniejsze, jest to ominięcie dwóch przejazdów niestrzeżonych przez tor LHS. Pan
Radny Mnich przypomniał, że były wcześniej plany remontu tej drogi, lecz osoby
mieszkające przy niej protestowały, zbierały podpisy przeciw remontowi, twierdząc, że
ruch samochodów zakłóci im spokój. Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie i w
głosowaniu jawnym jednogłośnie RADA GMINY KOZŁÓW PODJEŁA UCHWAŁĘ NR
XXXVI/53/2009 W SPRAWIE ZABEZPIECZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA
INWESTYCJĘ REALIZOWANĄ W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO POD
NAZWĄ „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 –
2011”.
VI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania
finansowego przekraczającego rok budżetowy.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Zbigniew Basa odczytał projekt uchwały, a
zreferowała Pani Iwona Reisner Skarbnik Gminy. Urząd Gminy otrzymał środki finansowe
z Programu Kapitał Ludzki na realizację projektu „Moje przedszkole”, został ogłoszony
przetarg na kierownika projektu, na koordynatora ds rozliczeń,na dwóch koordynatorów ds
spraw merytorycznych i na księgową projektu. Ponieważ program trwa 3 lata na taki okres
trzeba podpisać umowy zlecenia z tymi osobami, dlatego potrzebna jest zgoda Rady
Gminy na to, aby można te umowy podpisać. Dyrektorzy szkół będą zatrudniać na
umowach o pracę nauczycieli do prowadzenia puntów przedszkolnych. Projekt
dofinansowany jest w 85 % ze środków unijnych, a 15 % to wkład własny pieniężny i
niepieniężny. Pan Wójt Pluta dodał, że przy zatrudnianiu nauczycieli pod uwagę będą
brane przede wszystkim kwalifikacje (pedagogika wczesnoszkolna), preferowane będą
osoby z terenu naszej gminy, żeby zmniejszać bezrobocie, potrzebować będziemy
sześciu nauczycieli. Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie i w głosowaniu
jawnym jednogłośnie
RADA GMINY KOZŁÓW
PODJEŁA UCHWAŁĘ
NR
XXXVI/54/2009
W SPRAWIE
WYRAŻENIA
ZGODY
NA
ZACIĄGNIĘCIE
ZOBOWIĄZANIA FINANSOWEGO PRZEKRACZAJĄCEGO ROK BUDŻETOWY.
VII. Odpowiedzi na interpelacje.
Odpowiedzi na interpelacje udzielone były w punkcie II porządku obrad.
VIII. Wolne wnioski i zapytania.
W wolnych wnioskach zgłoszono następujące sprawy:
Radny Pan Stanisław Mnich poinformował, iż Miejsce Przedsiębiorstwo Oczyszczania z
Krakowa proponuje kosze na śmieci znacznie tańsze niż firma Tamax z Sędziszowa.
Różnica jest bardzo duża, Kraków oferuje miesięczną odpłatność 9 zł a Sędziszów 17 zł.
Pan Zastępca Wójta R. Nielaba przypomniał, że mieszkańcy mają swobodę w wybieraniu
od kogo chcą mieć wstawione kosze. MPO ma zgodę Wójta na działalność na terenie
naszej gminy.
Radny Pan Tadeusz Bąk zapytał czy jest ktoś zainteresowany wykupem byłych Zakładów
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Zbożowych PZZ. Pan Wójt Nielaba wyjaśnił, że wycena jest na kwotę 2,5 mln zł. Syndyk
planuje licytację i musi także dokonać rozdzielenia majątku, gdyż w skład PZZ Kozłów
chodzi także obiekt w Miechowie. Urząd Gminy rozesłał informację ofertową do PZZ
Kraków, PZZ Kielce, do Agencji Nieruchomości Rolnych, do Agencji Inwestycji
Zagranicznych, do Agencji Rozwoju Regionalnego.
IX. Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku dziennego obrad Pan Przewodniczący zamknął XXXVI
sesję Rady Gminy Gminy Kozłów.
Protokolant Anna Nowak

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Zbigniew Basa
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