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Protokół Nr XXXVII/2021
z trzydziestej siódmej sesji Rady Gminy w Kozłowie
odbytej w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne
w dniu 31 marca 2021 roku.
Początek o godz. 12.30
Zakończenie o godz. 12.50
Miejsce posiedzenia – sala narad Urzędu Gminy w Kozłowie.
Podjęto uchwały Nr 289, 290, 291 i 292.
Alicja Hołubowicz – przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że XXXVII Sesja Rady Gminy w
Kozłowie zwołana została na podstawie art. 20 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.
U. poz. 374) zarządzono procedowanie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie
korespondencyjne.
Na podstawie pakietów do głosowania zwróconych przez radnych i odebranych w dniu dzisiejszym
oraz listy obecności, przewodnicząca stwierdziła, że 15 radnych potwierdziło przekazanie pakietów.
W sesji uczestniczyło 15 radnych.
Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu.
Alicja Hołubowicz – przewodnicząca przystąpiła do otwarcia pakietów i ustalenia wyników
głosowania nad projektami uchwał.
1. Projekt uchwały w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
miejscowości Januszkowo w gminie Kozłowo.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła:
- 12 głosami za
- 2 głosami przeciw
- 1 głosem nieoddanym
Uchwałę Nr XXXVII/289/2021 w sprawie sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Januszkowo w gminie Kozłowo –
stanowiącą zał. Nr 2 do protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 3 do protokołu.
2. Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła:
- 14 głosami za
- 1 głosem nieoddanym
Uchwałę Nr XXXVII/290/2021 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków– stanowiącą
zał. Nr 4 do protokołu.
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Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 5 do protokołu.
3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kozłowo w roku 2021.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła:
- jednogłośnie
Uchwałę Nr XXXVII/291/2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kozłowo w roku
2021– stanowiącą zał. Nr 5 do protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 6 do protokołu.
4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości
gruntowej położonej w obrębie miejscowości Zaborowo, gmina Kozłowo.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła:
- jednogłośnie
Uchwałę Nr XXXVII/292/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Zaborowo, gmina
Kozłowo – stanowiącą zał. Nr 7 do protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 8 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy – Alicja Hołubowicz zakończyła ustalanie wyników głosowania
XXXVII Sesji Rady Gminy w Kozłowie.
Protokołowała:
Anna Jacyno

Przewodnicząca Rady Gminy:
Alicja Hołubowicz

