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Protokół Nr XLIII/2021
z czterdziestej trzeciej sesji Rady Gminy w Kozłowie
odbytej w dniu 08 września 2021 roku.
Początek sesji o godz. 10.10
Zakończenie o godz. 11.20
Miejsce posiedzenia – sala narad Urzędu Gminy w Kozłowie.
Podjęto uchwały Nr 335, 336, 337, 338, 339 i 340.
W sesji uczestniczyło 10 radnych. Nieobecni byli radni: Andrzej Biller, Agnieszka Chylińska, Jarosław
Mierzwiński, Ewa Nowak i Janusz Woronowicz. Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do
protokołu.
Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Marek Wolszczak - wójt gminy
2. Barbara Szczepkowska – zastępca wójta
3. Jacek Jankowski – sekretarz gminy
4. Piotr Radziewicz – skarbnik gminy
5. Joanna Cedlerska - podinspektor ds. drogownictwa, energetyki i gospodarki terenowej.
Sesję Rady Gminy otworzyła Alicja Hołubowicz – Przewodnicząca Rady Gminy, która przywitała
uczestników sesji jak również obserwujących przez internet. Następnie poinformowała, że sesja Rady
Gminy jest transmitowana. Uczestnicząc w niej, obecni wyrażają zgodę na publikowanie wizerunku
oraz przetwarzanie danych osobowych. Na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad.
do p-ktu 1). Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
Przewodnicząca przedstawiła następujący porządek sesji:
1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z XL, XLI i XLII sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Kozłowo z działalności międzysesyjnej.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kownatki, gmina Kozłowo,
2) przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Kozłowo,
3) nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Rogożu,
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2039,
5) zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
6) pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego.
5. Wolne wnioski.
Tomasz Kucmus – radny z Kozłowa złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego
przyjęcia protokołów z XL, XLI i XLII sesji, uzasadniając, że projekty protokołów nie zostały
zamieszczone na bip-ie i radni nie mogli się z nimi zapoznać. Dodał, że niektóre projekty protokołów
były zamieszczane na bip-ie.
Kamila Warcaba – radca prawy urzędu wyjaśniła, że zgodnie z zapisami w statucie gminy, protokół jest
do wglądu w biurze rady, a poprawki i uzupełnienia do projektu protokołu radni mogą zgłaszać,
najpóźniej na 4 dni przed terminem następnej sesji, na której następuje przyjęcie protokołu.
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Wniosek radnego Tomasza Kucmusa przewodnicząca poddała pod głosowanie.
Zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego przyjęcia protokołu z XL sesji.
Rada, w wyniku głosowania:
- 2 głosami za
- 3 głosami przeciw
- 5 głosami wstrzymującymi
nie zdjęła punktu z porządku obrad.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 2 do protokołu.
Zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego przyjęcia protokołu z XLI sesji.
Rada, w wyniku głosowania:
- 2 głosami za
- 3 głosami przeciw
- 5 głosami wstrzymującymi
nie zdjęła punktu z porządku obrad.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 3 do protokołu.
Zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego przyjęcia protokołu z XLII sesji.
Rada, w wyniku głosowania:
- 2 głosami za
- 3 głosami przeciw
- 5 głosami wstrzymującymi
nie zdjęła punktu z porządku obrad.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 4 do protokołu.
Przewodnicząca wyjaśniła, że obrady będą przebiegać według przedstawionego porządku obrad.
Ewa Nowak – radna z Kozłowa przybyła na salę obrad. Obecnych 11 radnych.
do p-ktu 2 . Przyjęcie protokołu z XL sesji.
Do protokołu z czterdziestej sesji nie wniesiono uwag.
Rada, w wyniku głosowania 7 głosami za, 1 głosem przeciw, 3 głosami wstrzymującymi przyjęła
protokół z XL sesji.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 5 do protokołu.
do p-ktu 2. Przyjęcie protokołu z XLI sesji.
Do protokołu z czterdziestej pierwszej nadzwyczajnej sesji nie wniesiono uwag.
Rada, w wyniku głosowania 7 głosami za, 2 głosami przeciw, 2 głosami wstrzymującymi przyjęła
protokół z XLI sesji.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 6 do protokołu.
do p-ktu 2. Przyjęcie protokołu z XLII sesji.
Do protokołu z czterdziestej drugiej nadzwyczajnej sesji nie wniesiono uwag.
Rada, w wyniku głosowania 7 głosami za, 2 głosami przeciw, 2 głosami wstrzymującymi przyjęła
protokół z XLII sesji.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 7 do protokołu.
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do p-ktu 3. Informacja wójta gminy z działalności międzysesyjnej.
Marek Wolszczak – wójt gminy przedstawił informację z działalności międzysesyjnej.
Do przedstawionej informacji nie wniesiono uwag.
Informacja wójta gminy stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
do p-ktu 5. Podjęcie uchwał.
do pp-ktu 1). Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kownatki, gmina
Kozłowo przedstawiła Alicja Hołubowicz - przewodnicząca.
Alicja Hołubowicz – przewodnicząca poinformowała, że na posiedzeniu komisji był omawiany projekt
uchwały, który otrzymał pozytywną opinię komisji.
Więcej uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła:
- jednogłośnie
Uchwałę Nr XLIII/335/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym
Kownatki, gmina Kozłowo - stanowiącą zał. Nr 9 do protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 10 do protokołu.
do pp-ktu 2). Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania gminy Kozłowo przedstawiła Alicja Hołubowicz - przewodnicząca.
Alicja Hołubowicz – przewodnicząca poinformowała, że na posiedzeniu komisji był omawiany projekt
uchwały, który otrzymał pozytywną opinię komisji.
Więcej uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła:
- jednogłośnie
Uchwałę Nr XLIII/336/2021 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania gminy Kozłowo - stanowiącą zał. Nr 11 do protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 12 do protokołu.
do pp-ktu 3). Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Króla
Władysława Jagiełły w Rogożu przedstawiła Alicja Hołubowicz - przewodnicząca.
Alicja Hołubowicz – przewodnicząca poinformowała, że na posiedzeniu komisji był omawiany projekt
uchwały, który otrzymał pozytywną opinię komisji.
Więcej uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła:
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- jednogłośnie
Uchwałę Nr XLIII/337/2021 w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Króla
Władysława Jagiełły w Rogożu - stanowiącą zał. Nr 13 do protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 14 do protokołu.
do pp-ktu 4). Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2039
wraz z uzasadnieniem przedstawił Piotr Radziewicz – skarbnik gminy.
Alicja Hołubowicz – przewodnicząca poinformowała, że na posiedzeniu komisji był omawiany projekt
uchwały, który otrzymał pozytywną opinię komisji.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła:
- jednogłośnie
Uchwałę Nr XLIII/338/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2021 - 2039– stanowiącą zał. Nr 15 do protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 16 do protokołu.
do pp-ktu 5). Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok wraz z uzasadnieniem
przedstawił Piotr Radziewicz – skarbnik gminy.
Alicja Hołubowicz – przewodnicząca poinformowała, że na posiedzeniu komisji był omawiany projekt
uchwały, który otrzymał pozytywną opinię komisji.
- jednogłośnie
Uchwałę Nr XLIII/339/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok – stanowiącą
zał. Nr 17 do protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 18 do protokołu.
do pp-ktu 6). Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego wraz z
uzasadnieniem przedstawił Piotr Radziewicz – skarbnik gminy.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła:
- jednogłośnie
Uchwałę Nr XLIII/340/2021 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego –
stanowiącą zał. Nr 19 do protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 20 do protokołu.
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do p-ktu 5). Wolne wnioski.
Benedykt Chaliński – radny z Januszkowa zapytał, czy fundacja Itaj rozliczyła się z gminą ze środków
źle wydatkowanych oraz co stało się z zakupionym wyposażeniem.
Następnie radny zgłosił do remontu drogę w Januszkowie.
Jacek Jankowski – sekretarz gminy odnośnie pytania dotyczącego remontu drogi wyjaśnił, że w dniu
dzisiejszym pojechała tam ekipa remontowa.
Na polecenie Marka Wolszczaka – wójta gminy, Kamila Warcaba – radca prawny urzędu wyjaśniła, że
prowadzone były dwa postępowania dotyczące zwrotu nienależnie pobranej dotacji. Jedno z nich
zakończyło się i środki zostały przez fundację zwrócone. Natomiast w drugim postępowaniu, decyzja
wydana przez wójta została uchylona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze i przekazane do
ponownego rozpatrzenia. Dodała, że fundacja została zawiadomiona o zgromadzonym materiale
dowodowym i w najbliższym czasie będzie wydana nowa decyzja. Odnośnie zwrotu wyposażenia,
wyjaśniła, że toczy się postępowanie przed Sądem Okręgowym o zwrot ruchomości. Dodała, że gmina
złożyła pozew o wydanie całości wyposażenia nabytego przez fundację Itaj z dotacji. Pozew został
oddalony w całości i w poniedziałek od tego wyroku została złożona apelacja do Sądu Apelacyjnego w
Białymstoku.
Tomasz Kucmus – radny z Kozłowa powracając do tematu zamieszczania projektów protokołów z sesji
na bip-ie powiedział, że jego zdaniem pomimo, że nie ma takiego zapisu w statucie gminy, to protokoły
z sesji mogłyby być zamieszczane.
Marek Wolszczak –wójt gminy odpowiedział, w związku z tym, żeby nie robić czegoś nieproceduralnie,
proponuje zainteresowanym radnym wystąpienie z wnioskiem o udostępnienie projektu protokołu i
przesłanie w formie elektronicznej na służbową skrzynkę pocztową.
Tomasz Kucmus –radny z Kozłowa zgłosił poprawienie informacji dotyczącej dowożenia uczniów do
szkół, a także zamieszczenie informacji dotyczącej możliwości zakupu biletów na przejazdy
autobusowe.
Marek Wolszczak – wójt gminy powiedział, że prowadzone są jeszcze rozmowy z przewoźnikiem na
temat dogodnego miejsca zatrzymywania się autobusu w Nidzicy.
Tomasz Kucmus – radny z Kozłowa powiedział, że po zmianie rozkładu jazdy PKP uczniowie nie mają
możliwości dojazdu na czas do szkoły i zapytał, czy można zasugerować PKP o wcześniejszych
godzinach odjazdu z Kozłowa. Następnie zapytał, dlaczego radni nie są zapraszani na uroczystości
gminne.
Marek Wolszczak – wójt gminy odpowiedział, że z uwagi na obostrzenia ograniczane są zgromadzenia
i zapewnił, że w przyszłości radni otrzymają informacje dotyczące terminów uroczystości gminnych.
Tomasz Kucmus – radny z Kozłowa zapytał, dlaczego nowo wyremontowana droga jadąc od strony
Pielgrzymowa, jest taka wąska i słabo wykonane są pobocza.
Marek Wolszczak – wójt gminy wyjaśnił, że droga była robiona na zasadzie remontu, a nie przebudowy,
zatem nie można było zwiększyć jej szerokości, a jedynie wymienić nawierzchnię, Odnośnie pobocza
powiedział, że pobocza są co jakiś czas poprawiane przez powiat, a jeśli pojawiają się ubytki, to są one
uzupełniane kruszywem. Dodał, że z czasem zapewne pobocza „ujeżdżą się”.
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Tomasz Kucmus – radny z Kozłowa zapytał, czy planowana jest budowa chodnika w kierunku stacji
PKP.
Marek Wolszczak – wójt gminy odpowiedział, że trwają rozmowy ze starostą zarówno na temat
chodnika wskazanego przez radnego, jak i na ulicy Sportowej i Leśnej.
Jacek Jankowski – sekretarz gminy dodał, że jako radny powiatowy złożył dwa wnioski do budżetu na
przyszły rok i prawdopodobnie zostaną zabezpieczone środki na sporządzenie dokumentacji projektowej
na ulicę Kolejową i Sportową.
Tomasz Kucmus – radny z Kozłowa podziękował za zorganizowanie spotkania i rozmowy w sprawie
funduszu sołeckiego na przyszły rok, jeśli chodzi o Kozłowo. Podziękował również za odpowiedź na
złożony wniosek od mieszkańców osiedla Górka. Następnie zapytał, kiedy planowane jest rozpoczęcie
i zakończenie prac na osiedlu Górka oraz kiedy będą odrębne postępowania na drogi na ulicy Polnej,
Szkolnej i Nowowiejskiego.
Marek Wolszczak – wójt gminy odpowiedział, że jeśli chodzi o osiedle Górka, to został złożony wniosek
do Polskiego ładu i obecnie gmina oczekuje na jego rozstrzygnięcie.
Jacek Jankowski – sekretarz gminy wyjaśnił, że do Polskiego ładu został złożony wniosek nie tylko na
osiedle Górka, ale również na ulicę Szkolną i Nowowiejskiego. Natomiast na ulicę Polną nie był
składany.
Benedykt Chaliński – radny z Januszkowa zapytał, czy wójt z urzędu może apelować do Powiatowego
Zarządu Dróg odnośnie remontu pobocza przy drodze Januszkowo-Michałki- Rączki.
Marek Wolszczak –wójt gminy zaproponował działanie dwutorowe – mieszkańcy złożą jedno pismo,
urząd –drugie.
Barbara Krauze – radna z Turówka odnośnie zatrzymywania się autobusu dowożącego uczniów do szkół
zaproponowała, żeby zatrzymywał się na przystanku autobusowym przy szpitalu.
Marek Wolszczak – wójt gminy wyjaśnił, że trwają rozmowy z przewoźnikiem w celu ustalenia
dogodnego miejsca zatrzymywania się autobusu.
Barbara Krauze – radna z Turówka zgłosiła, że skrzyżowanie w kierunku Gardyn jest bardzo zniszczone
i poprosiła o przekazanie informacji właścicielowi drogi. Następnie podziękowała za zorganizowanie
mobilnego punktu szczepień, z którego skorzystali zainteresowani mieszkańcy, a także za skierowanie
rachmistrza spisowego i umożliwienie mieszkańcom wzięcia udziału w Narodowym Spisie
Powszechnym.
Tomasz Kucmus – radny z Kozłowa powiedział, że jest zainteresowanie mieszkańców odnośnie
sterylizacji psów i kotów i zapytał, czy w tym roku będzie jeszcze możliwość skorzystania z takiej
formy.
Marek Wolszczak – wójt gminy odpowiedział, że jeśli pojawią się możliwości, to gmina na pewno
skorzysta i przekaże mieszkańcom informację. Dodał, że w tym roku zapewne nie będzie to możliwe z
uwagi na warunki pogodowe, ale w następnym roku, jak najbardziej będzie to rozważane.
Marzena Sobczak – radna z Kozłowa powiedziała, że po raz kolejny pyta, czy bierze się pod uwagę
remont drogi przy ulicy Przemysłowej.
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Marek Wolszczak –wójt gminy wyjaśnił, że droga jest utrzymywana i znany jest mu stan nawierzchni
tej drogi. Nie jest ona ujęta w najbliższej pespektywie do remontu, ale jak pojawią się możliwości na
poprawę jakości drogi, to na pewno gmina z nich skorzysta.
Marzena Sobczak – radna z Kozłowa powiedziała, że kiedyś były tam lampy, a teraz nie ma tam
oświetlenia.
Marek Wolszczak – wójt gminy odpowiedział, że jakby lampy tam były, to zostałyby wymienione i jego
zdaniem w 2018 roku ich tam nie było, czyli nie ma w tym miejscu linii energetycznej oświetleniowej.
Następnie zapewnił, że zapozna się z tym tematem.
Kończąc sesję Przewodnicząca Rady Gminy – Alicja Hołubowicz podziękowała wszystkim za
przybycie. Wobec wyczerpania punktów porządku obrad dokonała zamknięcia XLIII Sesji Rady Gminy
w Kozłowie.
Protokołowała:
Anna Jacyno

Przewodnicząca Rady Gminy:
Alicja Hołubowicz

