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Protokół Nr XLV/2021
z czterdziestej piątej Sesji Rady Gminy w Kozłowie
odbytej w dniu 26 października 2021 roku.
Początek sesji o godz. 10.06
Zakończenie o godz. 12.15
Miejsce posiedzenia – sala narad Urzędu Gminy w Kozłowie.
Podjęto uchwały Nr: 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357,
358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365.
W sesji uczestniczyło 12 radnych. Nieobecni byli radni: Barbara Marchel, Barbara Marszelewska oraz
Jarosław Mierzwiński. Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu.
Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Marek Wolszczak - wójt gminy
2. Jacek Jankowski – sekretarz gminy
3. Piotr Radziewicz – skarbnik gminy
4. Barbara Szczepkowska – zastępca wójta
5. Dariusz Szypulski – prezes Eko Kozłowo
6. Agnieszka Folga – podinspektor ds. gospodarki terenowej i ochrony środowiska
7. 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 Rady Gminy poinformowała, że w zaproszeniu nie został ujęty punkt dotyczący
podjęcia uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości.
Tomasz Kucmus – radny z Kozłowa poprosił o wyjaśnienie czego dotyczy pismo, które ma zostać
przekazane według właściwości.
Alicja Hołubowicz przewodnicząca przeczytała zebranym treść uzasadnienia projektu uchwały w
sprawie przekazania wniosku według właściwości.
Zaproponowała wprowadzenie tego punktu do porządku obrad poprzez głosowanie.
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości
Rada, w wyniku głosowania :
- jednogłośnie
przyjęła punkt do porządku obrad.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 2 do protokołu.
Przewodnicząca przedstawiła następujący porządek sesji:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołów z XLIII i XLIV sesji.
Informacja Wójta Gminy Kozłowo z działalności międzysesyjnej.
Informacja z wykonania zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 w gminie Kozłowo.
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5. Stanowisko Rady Gminy w sprawie petycji - protestu mieszkańców Michałek, Szkotowa,
Januszkowa i przyległych miejscowości, przeciwko przedsięwzięciu polegającym na wydobywaniu
i wstępnej przeróbce kruszywa ze złoża piasku ze żwirem „Szkotowo-Michałki”, zlokalizowanym na
działkach o nr ew. 60/2 obręb Szkotowo oraz 99/1 obręb Michałki, gmina Kozłowo, powiat nidzicki,
województwo warmińsko-mazurskie.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Kozłowo nieruchomości
niezabudowanej należącej do Skarbu Państwa położonej w obrębie geodezyjnym Januszkowo,
Gmina Kozłowo,
2) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w miejscowości Szkotowo, stanowiących
własność Gminy Kozłowo,
3) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Kozłowo, stanowiącej
własność Gminy Kozłowo,
4) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Kozłowo, stanowiącej
własność Gminy Kozłowo,
5) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w
obrębie miejscowości Januszkowo, gmina Kozłowo,
6) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w
obrębie miejscowości Kozłowo, gmina Kozłowo,
7) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie
miejscowości Kozłowo,
8) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w
obrębie miejscowości Górowo, gmina Kozłowo,
9) wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości
położonej w obrębie Kozłowo, gmina Kozłowo, na okres dłuższy niż 3 lata,
10) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w
obrębie miejscowości Krokowo, gmina Kozłowo,
11) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach
geodezyjnych Kownatki – Szkotowo,
12) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz NEXERA Sp. z o.o.,
13) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz NEXERA Sp. z o.o.,
14) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz NEXERA Sp. z o.o.,
15) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa - Operator S.A.,
16) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa - Operator S.A.,
17) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa - Operator S.A.,
18) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa - Operator S.A.,
19) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Nowa Energia 1 Sp. z
o.o.,
20) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2039,
21) zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
22) pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego ,
23) zmiany uchwały nr XVIII/126/2016 Rady gminy w Kozłowie z dnia 17 lutego 2016 roku w
sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowo – księgowej jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozłowo.
24) przekazania wniosku według właściwości.
7. Wolne wnioski.
Do zaproponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono.
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Rada, w wyniku głosowania:
- jednogłośnie
Przyjęła proponowany porządek obrad.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 3 do protokołu.
do p-ktu 2). Przyjęcie protokołu z XLIII sesji.
Do protokołu z czterdziestej trzeciej sesji nie wniesiono uwag.
Rada, w wyniku głosowania – jednogłośnie przyjęła protokół z XLIII sesji.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 4 do protokołu.
do p-ktu 2). Przyjęcie protokołu z XLIV sesji.
Do protokołu z czterdziestej czwartej sesji nie wniesiono uwag.
Rada, w wyniku głosowania 11 głosami za i 1 głosem wstrzymującym przyjęła protokół z XLIV sesji.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 5 do protokołu.
do p-ktu 3). Informacja Wójta Gminy Kozłowo z działalności międzysesyjnej.
Marek Wolszczak – wójt gminy przedstawił informację z działalności międzysesyjnej.
Ewa Nowak – radna z Kozłowa opuściła salę obrad.
Obecnych 11 radnych.
Uwag do przedstawionej informacji nie wniesiono.
Informacja wójta gminy stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
do p-ktu 4). Informacja z wykonania zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 w gminie
Kozłowo.
Barbara Szczepkowska – zastępca wójta gminy Kozłowo poinformowała, iż radni otrzymali informację
w materiałach do sesji, w związku z czym nie będzie jej odczytywała, lecz odpowie na ewentualne
pytania.
Tomasz Kucmus – radny z Kozłowa wyraził swoją aprobatę co do obchodów dnia chłopaka w Szkole
Podstawowej w Rogożu, następnie zapytał ilu uczniów w każdej ze szkół korzysta z formy nauczania
języka mniejszości narodowej- języka niemieckiego.
Barbara Szczepkowska zapytała Tomasza Kucmus, czy będzie to tylko jedno pytanie, ponieważ musi
sprawdzić te informacje.
Tomasz Kucmus potwierdził.
Barbara Szczepkowska – zastępca wójta poinformowała, że wychodzi zebrać potrzebne informacje i
przekaże je po powrocie.
Informacja z wykonania zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 w gminie Kozłowo stanowi
zał. Nr 7 do protokołu.
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do p-ktu 5). Stanowisko Rady Gminy w sprawie petycji - protestu mieszkańców Michałek, Szkotowa,
Januszkowa i przyległych miejscowości, przeciwko przedsięwzięciu polegającym na wydobywaniu i
wstępnej przeróbce kruszywa ze złoża piasku ze żwirem „Szkotowo-Michałki”, zlokalizowanym na
działkach o nr ew. 60/2 obręb Szkotowo oraz 99/1 obręb Michałki, gmina Kozłowo, powiat nidzicki,
województwo warmińsko-mazurskie.
Alicja Hołubowicz - przewodnicząca przedstawiła stanowisko Rady Gminy wypracowane podczas
posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Poinformowała także radnych o tym, że otrzymali oni
kopię wraz z innymi materiałami do zapoznania się przed sesją.
Powiadomiła również obecnych, że obecna forma stanowiska rady gminy otrzymała pozytywną opinię
na wspólnym posiedzeniu komisji.
Ewa Nowak – radna z Kozłowa powróciła na salę obrad.
Obecnych 12 radnych.
Do zaproponowanego stanowiska uwag nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła:
- jednogłośnie
Stanowisko Rady Gminy w sprawie petycji - protestu mieszkańców Michałek, Szkotowa,
Januszkowa i przyległych miejscowości, przeciwko przedsięwzięciu polegającym na
wydobywaniu i wstępnej przeróbce kruszywa ze złoża piasku ze żwirem „Szkotowo-Michałki”,
zlokalizowanym na działkach o nr ew. 60/2 obręb Szkotowo oraz 99/1 obręb Michałki, gmina
Kozłowo, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie– stanowiące zał. Nr 8 do
protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 9 do protokołu.
Przewodnicząca poinformowała zebranych, iż o godzinie 11 w Szkole Podstawowej w Rogożu odbędzie
się uroczystość pasowania na ucznia, na którą została zaproszona. W związku z tym zorganizowano
transport dla radnych chętnych do wzięcia udziału w uroczystości. Następnie zapytała o zdanie na ten
temat obecnych radnych. Zaproponowała 30 minutową przerwę, podczas której chętni mogliby pojechać
na uroczystość.
Benedykt Chaliński – radny z Januszkowa powiedział, że nie jest to dobry pomysł, ponieważ niektóre
osoby mogą nie mieć na to czasu.
Alicja Hołubowicz – przewodnicząca odpowiedziała, że zaproszenie otrzymała po potwierdzeniu
terminu sesji i niestety nie miała wpływu na to, że termin ten pokryje się z terminem sesji.
Benedykt Chaliński stwierdził, że przewodnicząca powinna była poinformować radnych o tej sytuacji
drogę e-mail lub sms.
Tomasz Kucmus stwierdził, iż jeśli tylko przewodnicząca otrzymała zaproszenie, sesję może
kontynuować wiceprzewodniczący.
Wracając do tematu stanowiska Rady Gminy Tomasz Kucmus zapytał, czy wnioskodawcy otrzymają
odpowiedz rady.
Alicja Hołubowicz odpowiedziała, że otrzymają.
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Barbara Szczepkowska – zastępca wójta, zwracając się do przewodniczącej, zapytała, czy może
odpowiedzieć na zadane przez Tomasza Kucmus pytanie.
Po otrzymaniu zgody na zabranie głosu Barbara Szczepkowska odpowiedziała, iż z nauczania języka
mniejszości narodowej, jakim jest język niemiecki w zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kozłowie
korzysta 37 uczniów, w Szkole Podstawowej Rogożu 43, w Szkole Podstawowej w Szkotowie 43 oraz
w Szkole Podstawowej w Zaborowie 24 uczniów. Zaznaczyła, że informacje dotyczą roku
poprzedniego.
Tomasz Kucmus zapytał, czy w obecnym roku szkolnym uczniowie również korzystają z nauki języka
mniejszości narodowej.
Barbara Szczepkowska odpowiedziała, że tak i zapytała czy informacje te radni chcą otrzymać teraz,
czy może przekazać je przy okazji kolejnej sesji.
Tomasz Kucmus powiedział, że na informacje poczeka do kolejnej sesji.
Janusz Woronowicz - radny ze Szkotowa opuścił salę obrad.
Obecnych 11 radnych.
do p-ktu 6). Podjęcie uchwał.
do pp-ktu 1). Alicja Hołubowicz – przewodnicząca poinformowała, że na posiedzeniu komisji
omawiany był projekt uchwały i otrzymał on pozytywną opinię komisji. Poprosiła również o pominięcie
uzasadnień odczytywanych projektów uchwał.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Kozłowo
nieruchomości niezabudowanej należącej do Skarbu Państwa położonej w obrębie geodezyjnym
Januszkowo, Gmina Kozłowo przedstawiła Agnieszka Folga – podinspektor ds. gospodarki terenowej i
ochrony środowiska.
Janusz Woronowicz - radny ze Szkotowa powrócił na salę obrad.
Obecnych 12 radnych.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada w wyniku głosowania przyjęła:
- jednogłośnie
Uchwałę Nr XLV/342/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność
Gminy Kozłowo nieruchomości niezabudowanej należącej do Skarbu Państwa położonej w
obrębie geodezyjnym Januszkowo, Gmina Kozłowo – stanowiącą zał. Nr 10 do protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 11 do protokołu.
do pp-ktu 2). Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w
miejscowości Szkotowo, stanowiących własność Gminy Kozłowo, przedstawiła Agnieszka Folga–
podinspektor ds. gospodarki terenowej i ochrony środowiska.
Tomasz Kucmus – radny z Kozłowa zapytał, dlaczego wymienione działki mają jedną księgę wieczystą.
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Agnieszka Folga– podinspektor ds. gospodarki terenowej i ochrony środowiska odpowiedziała, że
działki pochodzą z podziału jednej działki, po zakupie każdy nabywca otrzyma odrębną księgę wieczystą
na każdą działkę.
Alicja Hołubowicz – przewodnicząca poinformowała, że na posiedzeniu komisji omawiany był projekt
uchwały i otrzymał on pozytywną opinię komisji.
Więcej uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada w wyniku głosowania przyjęła:
- jednogłośnie
Uchwałę Nr XLV/343/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych
w miejscowości Szkotowo, stanowiących własność Gminy Kozłowo – stanowiącą zał. Nr 12
do protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 13 do protokołu.
do pp-ktu 3). Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w
miejscowości Kozłowo, stanowiącej własność Gminy Kozłowo przedstawiła Agnieszka Folga –
podinspektor ds. gospodarki terenowej i ochrony środowiska.
Alicja Hołubowicz – przewodnicząca poinformowała, że na posiedzeniu komisji omawiany był projekt
uchwały i otrzymał on pozytywną opinię komisji.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada w wyniku głosowania przyjęła:
- jednogłośnie
Uchwałę Nr XLV/344/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej
w miejscowości Kozłowo, stanowiącej własność Gminy Kozłowo – stanowiącą zał. Nr 14 do
protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 15 do protokołu.
do pp-ktu 4). Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w
miejscowości Kozłowo, stanowiącej własność Gminy Kozłowo, przedstawiła Agnieszka Folga–
podinspektor ds. gospodarki terenowej i ochrony środowiska.
Alicja Hołubowicz – przewodnicząca poinformowała, że na posiedzeniu komisji omawiany był projekt
uchwały i otrzymał on pozytywną opinię komisji.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada w wyniku głosowania przyjęła:
- jednogłośnie
Uchwałę Nr XLV/345/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej
w miejscowości Kozłowo, stanowiącej własność Gminy Kozłowo – stanowiącą zał. Nr 16 do
protokołu.
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Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 17 do protokołu.
do pp-ktu 5). Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Januszkowo, gmina Kozłowo przedstawiła
Agnieszka Folga – podinspektor ds. gospodarki terenowej i ochrony środowiska.
Alicja Hołubowicz – przewodnicząca poinformowała, że na posiedzeniu komisji omawiany był projekt
uchwały i otrzymał on pozytywną opinię komisji.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada w wyniku głosowania przyjęła:
- jednogłośnie
Uchwałę Nr XLV/346/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Januszkowo, gmina
Kozłowo – stanowiącą zał. Nr 18 do protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 19 do protokołu.
do pp-ktu 6). Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Kozłowo, gmina Kozłowo przedstawiła
Agnieszka Folga – podinspektor ds. gospodarki terenowej i ochrony środowiska.
Alicja Hołubowicz – przewodnicząca poinformowała, że na posiedzeniu komisji omawiany był projekt
uchwały i otrzymał on pozytywną opinię komisji.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada w wyniku głosowania przyjęła:
- jednogłośnie
Uchwałę Nr XLV/347/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Kozłowo, gmina
Kozłowo – stanowiącą zał. Nr 20 do protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 21 do protokołu.
do pp-ktu 8). Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Górowo, gmina Kozłowo przedstawiła
Agnieszka Folga – podinspektor ds. gospodarki terenowej i ochrony środowiska.
Alicja Hołubowicz – przewodnicząca poinformowała, że na posiedzeniu komisji omawiany był projekt
uchwały i otrzymał on pozytywną opinię komisji.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada w wyniku głosowania przyjęła:
- jednogłośnie
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Uchwałę Nr XLV/348/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Górowo, gmina
Kozłowo – stanowiącą zał. Nr 22 do protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 23 do protokołu.
Przewodnicząca poinformowała zebranych, iż pominęła jeden projekt uchwały.
do pp-ktu 7). Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Kozłowo, gmina Kozłowo przedstawiła
Agnieszka Folga – podinspektor ds. gospodarki terenowej i ochrony środowiska.
Alicja Hołubowicz – przewodnicząca poinformowała, że na posiedzeniu komisji omawiany był projekt
uchwały i otrzymał on pozytywną opinię komisji.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada w wyniku głosowania przyjęła:
- jednogłośnie
Uchwałę Nr XLV/349/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Kozłowo, gmina
Kozłowo – stanowiącą zał. Nr 24 do protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 25 do protokołu.
do pp-ktu 9). Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Kozłowo, gmina
Kozłowo na okres dłuższy niż 3 lata przedstawiła Agnieszka Folga – podinspektor ds. gospodarki
terenowej i ochrony środowiska.
Alicja Hołubowicz – przewodnicząca poinformowała, że na posiedzeniu komisji omawiany był projekt
uchwały i otrzymał on pozytywną opinię komisji.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada w wyniku głosowania przyjęła:
- jednogłośnie
Uchwałę Nr XLV/350/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie
bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie
miejscowości Kozłowo, gmina Kozłowo na okres dłuższy niż 3 lata – stanowiącą zał. Nr 26
do protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 27 do protokołu.
do pp-ktu 10). Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Krokowo, gmina Kozłowo przedstawiła
Agnieszka Folga – podinspektor ds. gospodarki terenowej i ochrony środowiska
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Alicja Hołubowicz – przewodnicząca poinformowała, że na posiedzeniu komisji omawiany był projekt
uchwały i otrzymał on pozytywną opinię komisji.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada w wyniku głosowania przyjęła:
- jednogłośnie
Uchwałę Nr XLV/351/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Krokowo, gmina
Kozłowo – stanowiącą zał. Nr 28 do protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 29 do protokołu.
Przewodnicząca Alicja Hołubowicz zarządziła przerwę, podczas której radni zdecydują o kontynuacji
sesji.
Po przerwie.
Na salę obrad nie powrócili: przewodnicząca Alicja Hołubowicz oraz radny Benedykt Chaliński.
Obecnych 10 radnych.
Obrady wznowił wiceprzewodniczący – Jan Skwarski.
do pp-ktu 11). Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Kownatki – Szkotowo przedstawiła
Joanna Cedlerska– podinspektor ds. drogownictwa, energetyki i gospodarki terenowej.
Jan Skwarski – wiceprzewodniczący poinformował, że na posiedzeniu komisji omawiany był projekt
uchwały i otrzymał on pozytywną opinię komisji.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada w wyniku głosowania przyjęła:
- jednogłośnie
Uchwałę Nr XLV/352/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Kownatki – Szkotowo –
stanowiącą zał. Nr 30 do protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 31 do protokołu.
do pp-ktu 12). Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności
przesyłu na rzecz NEXERA Sp. z o. o. przedstawiła Joanna Cedlerska– podinspektor ds. drogownictwa,
energetyki i gospodarki terenowej.
Jan Skwarski – wiceprzewodniczący poinformował, że na posiedzeniu komisji omawiany był projekt
uchwały i otrzymał on pozytywną opinię komisji.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada w wyniku głosowania przyjęła:
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- jednogłośnie
Uchwałę Nr XLV/353/2021 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej
służebności przesyłu na rzecz NEXERA Sp. z o. o. – stanowiącą zał. Nr 32 do protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 33 do protokołu.
do pp-ktu 13). Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności
przesyłu na rzecz NEXERA Sp. z o. o. przedstawiła Joanna Cedlerska– podinspektor ds. drogownictwa,
energetyki i gospodarki terenowej.
Jan Skwarski – wiceprzewodniczący poinformował, że na posiedzeniu komisji omawiany był projekt
uchwały i otrzymał on pozytywną opinię komisji.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada w wyniku głosowania przyjęła:
- jednogłośnie
Uchwałę Nr XLV/354/2021 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej
służebności przesyłu na rzecz NEXERA Sp. z o. o. – stanowiącą zał. Nr 34 do protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 35 do protokołu.
do pp-ktu 14). Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności
przesyłu na rzecz NEXERA Sp. z o. o. przedstawiła Joanna Cedlerska– podinspektor ds. drogownictwa,
energetyki i gospodarki terenowej.
Jan Skwarski – wiceprzewodniczący poinformował, że na posiedzeniu komisji omawiany był projekt
uchwały i otrzymał on pozytywną opinię komisji.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada w wyniku głosowania przyjęła:
- jednogłośnie
Uchwałę Nr XLV/355/2021 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej
służebności przesyłu na rzecz NEXERA Sp. z o. o. – stanowiącą zał. Nr 36 do protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 37 do protokołu.
do pp-ktu 15). Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności
przesyłu na rzecz Energa – Operator S. A. przedstawiła Joanna Cedlerska– podinspektor ds.
drogownictwa, energetyki i gospodarki terenowej.
Jan Skwarski – wiceprzewodniczący poinformował, że na posiedzeniu komisji omawiany był projekt
uchwały i otrzymał on pozytywną opinię komisji.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada w wyniku głosowania przyjęła:
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- jednogłośnie
Uchwałę Nr XLV/356/2021 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej
służebności przesyłu na rzecz Energa – Operator S. A. – stanowiącą zał. Nr 38 do protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 39 do protokołu.
do pp-ktu 16). Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności
przesyłu na rzecz Energa – Operator S. A. przedstawiła Joanna Cedlerska– podinspektor ds.
drogownictwa, energetyki i gospodarki terenowej.
Jan Skwarski – wiceprzewodniczący poinformował, że na posiedzeniu komisji omawiany był projekt
uchwały i otrzymał on pozytywną opinię komisji.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada w wyniku głosowania przyjęła:
- jednogłośnie
Uchwałę Nr XLV/357/2021 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej
służebności przesyłu na rzecz Energa – Operator S. A. – stanowiącą zał. Nr 40 do protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 41 do protokołu.
do pp-ktu 17). Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności
przesyłu na rzecz Energa – Operator S. A. przedstawiła Joanna Cedlerska– podinspektor ds.
drogownictwa, energetyki i gospodarki terenowej.
Jan Skwarski – wiceprzewodniczący poinformował, że na posiedzeniu komisji omawiany był projekt
uchwały i otrzymał on pozytywną opinię komisji.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada w wyniku głosowania przyjęła:
- jednogłośnie
Uchwałę Nr XLV/358/2021 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej
służebności przesyłu na rzecz Energa – Operator S. A. – stanowiącą zał. Nr 42 do protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 43 do protokołu.
do pp-ktu 18). Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności
przesyłu na rzecz Energa – Operator S. A. przedstawiła Joanna Cedlerska– podinspektor ds.
drogownictwa, energetyki i gospodarki terenowej.
Jan Skwarski – wiceprzewodniczący poinformował, że na posiedzeniu komisji omawiany był projekt
uchwały i otrzymał on pozytywną opinię komisji.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada w wyniku głosowania przyjęła:
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- jednogłośnie
Uchwałę Nr XLV/359/2021 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej
służebności przesyłu na rzecz Energa – Operator S. A. – stanowiącą zał. Nr 44 do protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 45 do protokołu.
do pp-ktu 19). Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności
przesyłu na rzecz Nowa Energia 1 Sp. Z o. o. przedstawiła Joanna Cedlerska– podinspektor ds.
drogownictwa, energetyki i gospodarki terenowej.
Jan Skwarski – wiceprzewodniczący poinformował, że na posiedzeniu komisji omawiany był projekt
uchwały i otrzymał on pozytywną opinię komisji.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada w wyniku głosowania przyjęła:
- jednogłośnie
Uchwałę Nr XLV/360/2021 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej
służebności przesyłu na rzecz Nowa Energia 1 Sp. Z o. o.– stanowiącą zał. Nr 46 do protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 47 do protokołu.
do pp-ktu 20). Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2039
wraz z uzasadnieniem oraz omówieniem poszczególnych zmian przedstawił Piotr Radziewicz – skarbnik
gminy.
Piotr Radziewicz – skarbnik wyjaśnił, iż w związku z postępowaniem przetargowym na ulicę Leśną w
Kozłowie wpłynęły dwie oferty. Jedna z ofert jest tańsza, druga droższa, w chwili obecnej trwa
weryfikacja, przez co nie wiadomo jeszcze która z ofert zostanie wybrana. W związku z tym
zabezpieczono 12000 zł, na wypadek wyłonienia droższej oferty. Uchwała musi zostać podjęta na
obecnej sesji, ze względu na krótki termin realizacji – do 30 listopada 2021 roku. Jeśli wyłoniona
zostanie tańsza oferta zabezpieczone środki zostaną w budżecie gminy. Skarbnik poinformował, że
kolejna zmiana dotyczy dofinansowania na realizację projektu realizowanego przez Gminny Ośrodka
Pomocy Społecznej o nazwie „Rodziny na starcie dostają wsparcie”. Całkowita wartość projektu wynosi
ponad 600.000 zł, projekt realizowany będzie do 2023 roku. Dofinansowanie projektu wynosi 520.465
zł natomiast wkład finansowy gminy wyniósł 119.408 zł. Skarbnik przedstawił krótką charakterystykę
projektu, którego celem jest poprawa sytuacji rodzinnej i podniesienie umiejętności funkcjonowania 12
rodzin, w których skład wchodzi łącznie 66 osób, w tym 36 kobiet,30 mężczyzn. W rodzinach tych w
sumie 7 osób to osoby niepełnosprawne. Są to osoby zagrożone ubóstwem, wykluczeniem społecznym
z problemami opiekuńczo – wychowawczymi oraz z zagrożeniem odebrania dzieci i przekazania ich w
pieczę zastępczą, mieszkające na terenie gminy wiejskiej Kozłowo, powiat nidzicki.
Tomasz Kucmus – radny z Kozłowa zapytał, czy jest to pomoc finansowa dla rodzin.
Piotr Radziewicz – skarbnik odpowiedział, że nie jest to pomoc finansowa. Środki z projektu
przeznaczone są między innymi na zajęcia z terapeutami i psychologiem.
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Barbara Krauze – radna z Turówka wyraziła swoją aprobatę co do projektu.
Tomasz Kucmus – radny z Kozłowa zapytał, czy wyłoniono już najbardziej potrzebujące rodziny.
Piotr Radziewicz – skarbnik odpowiedział, iż tak, ponieważ projekt został napisany w oparciu o
diagnozę rodzin potrzebujących pomocy.
Marzena Sobczak – radna z kozłowa zapytała jak długo projekt ma trwać.
Piotr Radziewicz odpowiedział, że 16 miesięcy.
Marzena Sobczak zapytała, czy zajęcia będą odbywać się codziennie.
Piotr Radziewicz – skarbnik wyjaśnił, iż będą to spotkania cykliczne, osoby uczestniczące w projekcie
będą dowożone na spotkania z terapeutami.
Jan Skwarski – wiceprzewodniczący poinformował, że na posiedzeniu komisji omawiany był projekt
uchwały i otrzymał on pozytywną opinię komisji.
Więcej uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada w wyniku głosowania przyjęła:
- jednogłośnie
Uchwałę Nr XLV/361/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2021-2039– stanowiącą zał. Nr 48 do protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 49 do protokołu.
do pp-ktu 21). Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok wraz z uzasadnieniem
przedstawił Piotr Radziewicz – skarbnik gminy informując jednocześnie, że omawiane wcześniej
zmiany w prognozie wieloletniej dotyczą również zmian w budżecie gminy.
Jan Skwarski – wiceprzewodniczący poinformował, że na posiedzeniu komisji omawiany był projekt
uchwały i otrzymał on pozytywną opinię komisji.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada w wyniku głosowania przyjęła:
- jednogłośnie
Uchwałę Nr XLV/362/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok – stanowiącą
zał. Nr 50 do protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 51 do protokołu.
do pp-ktu 22). Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego wraz z
uzasadnieniem oraz omówieniem poszczególnych zmian przedstawił Piotr Radziewicz – skarbnik
gminy.
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Jan Skwarski – wiceprzewodniczący poinformował, że na posiedzeniu komisji omawiany był projekt
uchwały i otrzymał on pozytywną opinię komisji.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada w wyniku głosowania przyjęła:
- jednogłośnie
Uchwałę Nr XLV/363/2021 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego –
stanowiącą zał. Nr 52 do protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 53 do protokołu.
do pp-tu 23). Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/126/2016 Rady gminy w Kozłowie
z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowo – księgowej jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozłowo
przedstawił Piotr Radziewicz – skarbnik gminy. Wyjaśnił, iż w związku z reformą systemu oświaty i
likwidacją gimnazjów, dotychczasowe Zespoły Szkół zostały przekształcone w Szkoły Podstawowe. W
konsekwencji tego konieczne stało się uaktualnienie nazewnictwa jednostek organizacyjnych, dla
których Urząd Gminy w Kozłowie prowadzi wspólną obsługę finansowo – księgową.
Jan Skwarski – wiceprzewodniczący poinformował, że na posiedzeniu komisji omawiany był projekt
uchwały i otrzymał on pozytywną opinię komisji.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada w wyniku głosowania przyjęła:
- jednogłośnie
Uchwałę Nr XLV/364/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/126/2016 Rady gminy w
Kozłowie z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowo –
księgowej jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Kozłowo – stanowiącą zał. Nr 54do protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 55 do protokołu.
do pp-tu 24). Projekt uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości wraz z
uzasadnieniem, oraz treścią pisma, w imieniu wiceprzewodniczącego przedstawiła Anna Jacyno –
podinspektor do spraw organizacyjnych i obsługi biura rady.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada w wyniku głosowania przyjęła:
- jednogłośnie
Uchwałę Nr XLV/365/2021 w sprawie przekazania wniosku według właściwości –
stanowiącą zał. Nr 56 do protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 57 do protokołu.
Do p-ktu 7. Wolne wnioski.
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Tomasz Kucmus – radny z Kozłowa odnosząc się do rozmów podczas obrad komisji, zapytał o prace
remontowe przy ulicy Mazurskiej w Kozłowie, czy gmina wykonywać będzie te prace, czy inna firma
oraz z jakich środków. Oznajmił, iż z informacji zawartych w zaproszeniu wynika, że uroczystość odbyć
ma się przy strażnicy OSP w związku z czym zapytał, czy sadzenie będzie odbywać się tylko przy
strażnicy.
Jacek Jankowski – sekretarz odpowiedział, że rozmowa nie dotyczyła remontu drogi, a prac drogowych
związanych z obsadzeniem ulicy Mazurskiej sadzonkami lipy otrzymanymi od nadleśnictwa Nidzica.
W zaproszeniach, które radni otrzymali była informacja mówiąca o tym, że nasiona, z których wyrosły
sadzonki zostały poświęcone przez papieża Franciszka. Prace drogowe wykonywane były w
porozumieniu z nadleśnictwem, natomiast sadzenie drzew odbędzie się 3 listopada 2021 roku i
rozpocznie się od miejsca, w którym kończy się asfalt. W zaproszeniu napisano „przy remizie”,
ponieważ będzie to miejsce gdzie odbywać się będzie oficjalna część. Sekretarz dodał, że w
przedsięwzięcie zaangażowani będą również uczniowie.
Tomasz Kucmus odniósł się do prac drogowych.
Jacek Jankowski – odpowiedział, że koszt odnośnie równiarki ponosi nadleśnictwo.
Tomasz Kucmus ponownie odnosząc się do rozmów podczas obrad komisji dotyczących uruchomienia
wiatraków, zapytał jakie wpływy z tego tytułu gmina otrzyma w przyszłym roku. Czy wpływy będą
dotyczyły tylko podatków gruntowych, czy będą pochodziły także z innego tytułu.
Jacek Jankowski – sekretarz odpowiedział, że temat dochodów wynikających z funkcjonowania farm
wiatrowych planowano poruszyć na następnym posiedzeniu komisji. Poinformował, iż w tej chwili
gmina nie ma żadnej deklaracji odnośnie wysokości podatku od budowli, jednak z rozmów
prowadzonych z księgową inwestora wynika, że w sąsiednich gminach 1MW opodatkowany jest kwotą
40 tysięcy złotych. Każdy wiatrak ma moc 2 MW, tak więc za jeden wiatrak kwota podatku od budowli
w stosunku rocznym wyniesie ok. 80 tysięcy złotych. Dodał, że na kolejne posiedzenie komisji zostanie
przygotowana informacja zbiorcza, możliwe także, że do tego czasu wpłynie deklaracja od inwestora.
Poinformował również, iż w chwili obecnej trwa rozruch próbny farm wiatrowych, natomiast w
listopadzie inwestor planuje dokonać odbioru technicznego, co pozwoli na rozpoczęcie
opodatkowywania tej inwestycji.
Tomasz Kucmus – radny z Kozłowa powiedział, że ma jeszcze dwa pytania. Pierwsze pytanie
skierowane od mieszkańców w kwestii kolejnego obiektu handlowo - usługowego, czy do urzędu
wpłynęło zgłoszenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy odnośnie takiego obiektu w Kozłowie.
Ewa Nowak – radna z Kozłowa opuściła salę obrad.
Obecnych 9 radnych.
Jacek Jankowski – sekretarz potwierdził tę informację.
Tomasz Kucmus zapytał, czy to przedsięwzięcie rozpatrywane będzie pod kątem dzierżawy.
Jacek Jankowski – sekretarz powiedział, że w tym przypadku dzierżawa nie jest brana pod uwagę, dodał
również, że warunki zabudowy sporządzane są w celu zbycia nieruchomości.
Tomasz Kucmus zapytał, czy zbycie nieruchomości nastąpi jeszcze w tym roku.
Jacek Jankowski odpowiedział, że w tym roku nie uda się zbyć nieruchomości, ponieważ
prawdopodobnie nie uda się uzyskać warunków zabudowy.
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Tomasz Kucmus poinformował, że ostatnie pytanie dotyczy kwestii wystąpienia prezesa Eko Kozłowo,
do urzędu gminy w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na
budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w rejonie kotłowni, przy ogródkach
działkowych. Radny zapytał, co to za budynki oraz z czego Eko Kozłowo zamierza finansować tę
inwestycję, po czym zapytał również czy teren został zbadany wyrażając swoje zaniepokojenie tym, że
jest to teren zalewowy.
Jacek Jankowski – odpowiedział, że w przeszłości działka przekazana spółce Eko Kozłowo była
własnością gminy. Spółka dokonała podziału tej nieruchomości, aby następnie wystąpić o warunki
zabudowy. Działki planowane są pod zabudowę jednorodzinną, o ile znajdą się osoby chętne do nabycia.
Poinformował odnosząc się do pytania o badania terenu, iż badania takie nie były wykonywane.
Tomasz Kucmus upewniając się zapytał, czy wykonywane prace dotyczyły jedynie podziału
nieruchomości, a nie badania pod kątem ewentualnej zabudowy.
Jacek Jankowski – sekretarz potwierdził.
Dariusz Szypulski – prezes Eko Kozłowo powiedział, że przeznaczając działkę do sprzedaży pod
budownictwo jednorodzinne potencjalny nabywca chce mieć pewność, że na zakupionej działce może
faktycznie wybudować obiekt. Jeśli nie ma w tym przypadku planu zagospodarowania miejscowego,
musi zostać wydana decyzja o warunkach zabudowy. Wyjaśnił, że zgoda dotyczy pięciu budynków
mieszkalnych, jednak wydzielono w sumie 7 działek, z czego jedna będzie stanowiła obsługę
komunikacyjną. Druga działka, bezpośrednio przylegająca do kotłowni nie będzie sprzedawana,
ponieważ w przyszłości planuje się postawić w tym miejscu blaszany budynek magazynowo –
warsztatowy z uwagi na zły stan techniczny budynku dotychczas używanego w tym celu. Pozwoli to na
zwolnienie atrakcyjnej działki w centrum Kozłowa.
Tomasz Kucmus zwracając się do prezesa Eko Kozłowo zapytał, czy dobrze rozumie, że podział już
nastąpił.
Dariusz Szypulski odpowiedział, że podział został naniesiony już na mapy oraz wprowadzony do
ewidencji gruntów ponadto sporządzono operaty na pięć działek, dodał również, że na stornie BIP Eko
Kozłowo, oraz w niektórych lokalnych gazetach zamieszczono ogłoszenie o sprzedaży.
Janusz Woronowicz – radny ze Szkotowa opuścił salę obrad.
Obecnych 8 radnych.
Dariusz Szypulski – prezes Eko Kozłowo poinformował zebranych, że chciałby poruszyć kilka tematów.
Zaczął od tego, że powodu pandemii przez dłuższy czas nie miał okazji spotkać się z radą, przez co nie
był w stanie wyjaśnić kilku kwestii. Pierwszą kwestią są niedokończone działania budowlane w
Niedanowie. Prezes wytłumaczył, że na prace budowlane wpływa wiele czynników niezależnych od
spółki, między innymi pogoda oraz sytuacja pandemiczna. Prace musiały być wstrzymane przez
pandemię i związany z nią stan zdrowotny pracowników, warunki atmosferyczne, lub jak jest w chwili
obecnej z powodu rozpoczęcia sezonu grzewczego. Zaznaczył, że pracownicy budowlani są również
pracownikami kotłowni, a z uwagi na to, iż pracowników jest zbyt mało kontynuacja prac budowlanych
przy jednoczesnym wykonywaniu prac związanych z sezonem grzewczym jest bardzo trudna. Do
wykonania zostało jeszcze ok 200 metrów najtrudniejszego odcinka, nad którym prace wciąż trwają, w
miarę możliwości.
Dariusz Szypulski poinformował, iż druga kwestia dotyczy kolejnej próby obniżki cen wody i
kanalizacji. Wyjaśnił, iż pierwszą próbę prezes podjął ponad rok wcześniej jednak w związku z tym, że
cała procedura trwała ponad rok, decyzję odmowną otrzymał na początku września.
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Janusz Woronowicz – radny ze Szkotowa powrócił salę obrad.
Obecnych 9 radnych.
Kontynuując prezes Eko Kozłowo poinformował radnych, że odnośnie wody spółka proponowała jedna
taryfę, w pierwszym roku obniżka miała wynosić 4,5%, w drugim cena miałaby być porównywalna z
rokiem obecnym, natomiast w trzecim roku cena byłaby niższa o ok 2%. Jeśli chodzi o kanalizację
proponowana przez spółkę obniżka w pierwszym roku wynosiłaby 1,5%, w kolejnym niespełna 4%,
natomiast w trzecim roku obniżka wyniosłaby 7%. Prezes zwrócił uwagę na ciągły wzrost kosztów,
szczególnie jeśli chodzi o energię elektryczną, której koszty w spółce Eko Kozłowo w ciągu dwóch lat
wzrosły o 70%. Nawiązując do ciepłowni należącej do spółki poinformował że wzrost cen węgla w
ciągu roku wyniósł 60% dodając, że ciepłownia zużywa ok 700-750 ton węgla podczas łagodnej zimy,
jednak w roku ubiegłym ze względu na niższe temperatury zużycie węgla wyniosło ponad 1000 ton.
Prezes zwrócił uwagę również na to, iż mimo ciągłych podwyżek kosztów nie ustaje w próbach
obniżenia cen za usługi spółki.
Alicja Hołubowicz – przewodnicząca powróciła na salę obrad.
Obecnych 10 radnych.
Tomasz Kucmus – radny z Kozłowa zapytał, jak Wody Polskie ustosunkowały się do propozycji spółki.
Dariusz Szypulski odpowiedział, że posiada całą korespondencję z Wodami Polskimi, którą radni
otrzymają do wglądu. Wyjaśnił, iż pierwszą taryfę próbował zrobić sam, jednak po decyzji odmownej
zlecił wykonanie dokumentacji kancelarii warszawskiej, która zajmuje się takimi zagadnieniami, mając
nadzieję, że procedura potrwa krócej i wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony. Według prezesa spółki
Eko Kozłowo Wody Polskie wymagają rzeczy, które są niewykonalne, między innymi podania
faktycznej liczby osób korzystających z wody oraz kanalizacji. Dodał, że są to dane których spółka nie
posiada i nie ma uprawnień do ich zdobycia. Drugim przykładem niewykonalnego, wymaganego przez
Wody Polskie zadania jest przedstawienie przez spółkę Eko Kozłowo kosztorysów i faktur
uzasadniających wzrost kosztów remontów w przyszłości, których spółka nie planuje. W związku z
decyzją odmowną spółka poprzez kancelarię prawną złożyła odwołanie od negatywnej decyzji Wód
Polskich, co również wiąże się z dodatkowymi kosztami.
Tomasz Kucmus – radny z Kozłowa powiedział, że ma jeszcze jedno krótkie pytanie, nurtujące
mieszkańców osiedla dotyczące podwyżki cen centralnego ogrzewania.
Dariusz Szypulski powiedział, że zamierzał właśnie przejść do tej kwestii nawiązując do podwyżek
kosztów energii elektrycznej oraz węgla. Poinformował radnych, iż poprzedni rok spółka jeśli chodzi o
kotłownię zamknęła z kwotą 52 tysięcy złotych na minusie, do tego dodać należy ponad 160 tysięcy
złotych zaległości w płatnościach za dostawę ciepła.
Tomasz Kucmus stwierdził, że trzeba ściągać zaległe opłaty od dłużników.
Dariusz Szypulski odpowiedział, że jeśli radny podpowie prawnikowi, komornikom oraz sądom z
którymi współpracuje jak to zrealizować, będzie bardzo wdzięczny. Dodał, że w dzisiejszych czasach
wyegzekwowanie czegoś co się należy na drodze prawnej jest bardzo trudne. Nawiązując do pytania o
podwyżkę opłat za centralne ogrzewanie prezes powiedział, że aby wyjść „na swoje” podwyżka
musiałaby wynosić 50,%, co jest nie do przeskoczenia ze względów społecznych jak i finansowych,
wobec czego zaproponował podwyżkę opłat o 10%. Taka podwyżka według prezesa mogłaby choć w
niewielkim stopniu pokryć koszty, licząc ,że ceny węgla nie wzrosną.
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Prezes zwrócił uwagę na to, iż trzeba myśleć perspektywicznie co dalej. Stwierdził również, że spółka
jest w trudniejszej sytuacji w porównaniu do innych zakładów ciepłowniczych, ponieważ posiada
umowy indywidualne. Wspomniał o propozycji radnego Tomasza Kucmus dotyczącej rozliczania
według zużytego ciepła zaznaczając, iż do tego potrzebne są zarządy wspólnot, z którymi podpisywane
są umowy, co pozwala na łatwiejsze egzekwowanie należności, dodał także, że rozwiązanie to dałoby
mieszkańcom motywację do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia zużywania energii.
Tomasz Kucmus zapytał, od kiedy planowana jest podwyżka.
Dariusz Szypulski powiedział, że rozmawia z wójtem na ten temat od kilku miesięcy starając się odwlec
podwyżkę w czasie jak tylko się da, jednak prawdopodobnie podwyżka nastąpi w grudniu.
Tomasz Kucmus chcąc zakończyć kwestie podwyżek powiedział, że obecna sytuacja jest przykra
odnośnie mieszkańców, którzy uczciwie regulują swoje zobowiązania za centralne ogrzewanie, tym
bardziej, że nie ma możliwości wyegzekwowania należności od osób zalegających z opłatami. Dodał,
że w obecnej sytuacji spółka musiałaby co chwila podnosić opłaty, przy czym uczciwie płacący
ponosiliby koszty również za osoby uchylające się od opłacania rachunków.
Dariusz Szypulski odpowiedział, że gmina próbowała różnych sposobów egzekwowania należności, w
tym przejęcia lokali, wejścia na hipotekę a także licytacji. Stwierdził, że największym problemem są
nieruchomości, których sprawy spadkowe nie zostały uregulowane. Prezes powiedział, iż w niektórych
przypadkach spółka sama wystąpiła do sądu o przeprowadzenie postępowania spadkowego, jednak jeśli
chociaż jeden potencjalny spadkobiorca nie odbierze wezwania na rozprawę zostaje ona przełożona na
inny termin, dodał również, że sprawy takie ciągną się w nieskończoność.
Barbara Krauze – radna z Turówka zwracając się do wójta wspominała swoją rozmowę z Krystyną
Kukwa – sołtysem Kownatek, po czym zaproponowała, dopóki sytuacja pandemiczna na to pozwala,
zorganizowanie spotkania wójta z sołtysami.
Marek Wolszczak – wójt gminy powiedział, że spotkania z sołtysami są organizowane, jednak ze
względu na dystans społeczny,który wciąż trzeba zachowywać, spotkania w większym gronie w chwili
obecnej są niemożliwe, dodał również, że po zakończeniu remontu dużej sali planuje się przeniesienie
tam sesji.
Barbara Krauze powiedziała, że nie chodzi jej o uczestniczenie sołtysów w sesji, tylko o samo spotkanie
wójta z sołtysami.
Marek Wolszczak odpowiedział, że spotkania takie się odbyły.
Barbara Krauze stwierdziła, że odbyło się jedno spotkanie przy okazji dożynek.
Marek Wolszczak powiedział, że w późniejszym terminie było kolejne spotkanie dotyczące funduszu
sołeckiego.
Barbara Krauze powiedziała, że sołtysi czują się pominięci.
do p-ktu 4. Zamknięcie sesji.
Alicja Hołubowicz – przewodnicząca wraz z wójtem w imieniu wszystkich radnych uroczyście
podziękowała Annie Jacyno - podinspektor do spraw organizacyjnych i obsługi biura rady, za wspaniałą
wieloletnią współpracę. Wójt również dziękując, życzył Annie Jacyno wszystkiego dobrego.
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Anna Jacyno powiedziała, że ze względu na wzruszenie brakuje jej słów, jednak jest jej miło, że o niej
pamiętano, po czym podziękowała obecnym za słowa uznania.
Następnie przewodnicząca przedstawiła zebranym Aleksandrę Mielczarek, która będzie wykonywała
obowiązki Anny Jacyno w związku z zakończeniem przez nią pracy.
Kończąc sesję Przewodnicząca Rady Gminy – Alicja Hołubowicz podziękowała wszystkim za
przybycie. Wobec wyczerpania punktów porządku obrad dokonała zamknięcia XLV Sesji Rady Gminy
w Kozłowie.
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