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Protokół Nr XLIX/2021
z czterdziestej siódmej Sesji Rady Gminy w Kozłowie
odbytej w dniu 17 grudnia 2021 roku.
Początek sesji o godz. 10.05
Zakończenie o godz. 11.59
Miejsce posiedzenia – sala narad Urzędu Gminy w Kozłowie.
Podjęto uchwały Nr 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389.
W sesji uczestniczyło 10 radnych. Nieobecni byli radni: Andrzej Biller, Benedykt Chaliński, Agnieszka
Chylińska, Ewa Nowak oraz Janusz Woronowicz. 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. Agnieszka Folga – podinspektor ds. gospodarki terenowej i ochrony środowiska
5. Joanna Cedlerska– podinspektor ds. drogownictwa, energetyki i gospodarki terenowej
6. Małgorzata Szymańska – kierownik GOPS
7. Małgorzata Krzyżewska – dyrektor GCKiS
8. Natalia Masiak – zastępca kierownika USC
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. Informacja Wójta Gminy Kozłowo z działalności międzysesyjnej.
3. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2039:
- wystąpienie Skarbnika Gminy,
- opinia Komisji Finansów,
- opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
4. Uchwalenie budżetu gminy na 2022 rok:
- wystąpienie Skarbnika Gminy,
- opinia Komisji Finansów,
- opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Kownatki, stanowiącej
własność Gminy Kozłowo,
2) wyrażenia zgody na najem lokalu w budynku w miejscowości Kozłowo przy ul. Nidzickiej 31,
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3) nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Kozłowo nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa O/T Olsztyn,
4) odpłatności za usługi opiekuńcze,
5) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kozłowo na 2022 rok,
6) ustalenia wysokości diety Przewodniczącemu Rady Gminy i zasad jej wypłacania,
7) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2039,
8) ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem 2021 roku,
9) zmian w budżecie gminy na rok 2021.
6. Wolne wnioski.
Do zaproponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono.
Rada w wyniku głosowania:
- jednogłośnie
Przyjęła proponowany porządek obrad.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 2 do protokołu.
do p-ktu 2. Informacja Wójta Gminy Kozłowo z działalności międzysesyjnej.
Marek Wolszczak – wójt gminy przedstawił informację z działalności międzysesyjnej, po czym
podziękował radnym za współpracę wręczając drobne upominki.
Barbara Marchel – radna z Cebulek, opuściła salę obrad. Obecnych 9 radnych.
Uwag do przedstawionej informacji nie wniesiono.
Informacja wójta gminy stanowi zał. Nr 3 do protokołu.
do p-ktu 3. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2039.
Wystąpienie skarbnika gminy
Barbara Marchel – radna z Cebulek powróciła na salę obrad. Obecnych 10 radnych.
Alicja Hołubowicz poprosiła Piotra Radziewicza – skarbnika gminy o przedstawienie i omówienie
projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2039.
Piotr Radziewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2022-2039, przypominając radnym, że projekt omawiany był na komisjach z uwzględnieniem
autopoprawki.
Agnieszka Chylińska – radna z Sarnowa przybyła na salę obrad. Obecnych 11 radnych.
Opinia Komisji Finansów
Alicja Hołubowicz – przewodnicząca poprosiła Jarosława Mierzwińskiego – Przewodniczącego
Komisji Finansów o przedstawienie opinii Komisji Finansów w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2022-2039. Opinia stanowi zał. Nr 4 do protokołu.
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Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
Alicja Hołubowicz – przewodnicząca przedstawiła Uchwałę NR RIO.VIII-0120-473/21 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie
opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kozłowo projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kozłowo na lata 2022-2039. Opinia stanowi zał. Nr 5 do protokołu. Uchwała Regionalnej Izby
Obrachunkowej zawiera pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Kozłowo projekcie
Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Piotr Radziewicz poprosił przewodniczącą o przedstawienie opinii o możliwości sfinansowania deficytu
budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Kozłowo na 2022 rok, która
związana jest również z Wieloletnią Prognozą finansową na lata 2022-2039.
Alicja Hołubowicz – przewodnicząca przedstawiła Uchwałę NR RIO.VIII-0120-472/21 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie
opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej
Gminy Kozłowo na 2022 rok. Opinia stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej zawiera pozytywną opinię możliwości sfinansowania przez
Gminę Kozłowo deficytu budżetu w wysokości 2.705.209,00 zł przedstawionego w projekcie budżetu
Gminy Kozłowo na 2022 rok.
Dyskusja
Alicja Hołubowicz poinformowała, że w tym miejscu zaplanowana jest dyskusja – zapytała, czy są
pytania dotyczące projektu Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2020 – 2039.
Tomasz Kucmus – radny z Kozłowa nawiązując do opinii Komisji Finansów powiedział, że według
niego jest to opinia przewodniczącego Komisji Finansów, ponieważ nie była ona opracowywana
podczas obrad komisji, a radni dostali gotowy projekt opinii do zapoznania drogą elektroniczną od
przewodniczącego.
Jarosław Mierzwiński – przewodniczący Komisji Finansów zwrócił się do Tomasza Kucmusa mówiąc,
że po to wysłał projekt opinii członkom komisji w poniedziałek, aby mieli czas na zapoznanie się z nim
i zgłoszenie ewentualnych uwag, jednak do dnia dzisiejszego nie dostał żadnej informacji zwrotnej,
nawet, że wiadomość została przeczytana.
Tomasz Kucmus zapytał przewodniczącego, dlaczego nie została zwołana Komisja Finansów.
Jarosław Mierzwiński odpowiedział, że według niego taka forma jest również dopuszczalna.
Alicja Hołubowicz – przewodnicząca Rady Gminy poinformowała zebranych, że następnym razem
osobiście dopilnuje, żeby Komisja Finansów opracowała opinię podczas obrad.
Tomasz Kucmus powiedział, że nie ma zastrzeżeń co do samego dokumentu, ponieważ jest w nim
zawarte wszystko w „pigułce”, tylko do formy opracowywania go.
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Barbara Krauze – radna z Turówka nawiązując do słów przedmówcy powiedziała, że po to jest Komisja
Finansów, żeby się spotkała, dodała również, że skarbnik przygotowuje wszystko dobrze i jest
wspaniałym skarbnikiem, a Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię więc nie chodzi
o negatywy, a o to żeby komisja się spotkała.
Wobec braku dalszych uwag Alicja Hołubowicz poprosiła Piotra Radziewiczna o przedstawienie
projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2039 informując, iż
projekt uchwały omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji i otrzymał on pozytywną opinię
komisji.
Podjęcie uchwały
Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła:
- 9 głosami za
- 2 głosami wstrzymującymi
Uchwałę Nr XLIX/379/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2022-2039 – stanowiącą zał. Nr 7 do protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 8 do protokołu.
do p-ktu 4. Uchwalenie budżetu gminy na 2022 rok.
Wystąpienie skarbnika gminy
Alicja Hołubowicz poprosiła Piotra Radziewicza – skarbnika gminy o przedstawienie i omówienie
projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok.
Piotr Radziewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok,
przypominając radnym, że projekt omawiany był na komisjach z uwzględnieniem autopoprawki.
Opinia Komisji Finansów
Alicja Hołubowicz – przewodnicząca poprosiła Jarosława Mierzwińskiego – Przewodniczącego
Komisji Finansów o przedstawienie opinii Komisji Finansów w sprawie projektu uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok. Opinia stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
Alicja Hołubowicz – przewodnicząca przedstawiła Uchwałę NR RIO.VIII-0120-471/21 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie
opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kozłowo projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok. Opinia
stanowi zał. Nr 10 do protokołu. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej zawiera pozytywną opinię
o przedłożonym przez Wójta Gminy Kozłowo projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok.

5

Dyskusja
Alicja Hołubowicz poinformowała, że w tym miejscu zaplanowana jest dyskusja – zapytała, czy są
pytania dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok.
Podjęcie uchwały
Alicja Hołubowicz – przewodnicząca poinformowała, iż projekt uchwały omawiany był na wspólnym
posiedzeniu komisji i otrzymał on pozytywną opinię komisji.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok przedstawił Piotr Radziewicz –
skarbnik gminy.
Jarosław Mierzwiński – radny z Niedanowa, opuścił salę obrad. Obecnych 10 radnych.
Barbara Marszelewska – radna z Kozłowa, opuściła salę obrad. Obecnych 9 radnych.
Jan Skwarski - radny ze Sławki Wielkiej, opuścił salę obrad. Obecnych 8 radnych.
Barbara Marszelewska powróciła na salę obrad. Obecnych 9 radnych.
Jan Skwarski powrócił na salę obrad. Obecnych 10 radnych.
Jarosław Mierzwiński powrócił na salę obrad. Obecnych 11 radnych.
Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła:
- 9 głosami za
- 2 głosami wstrzymującymi
Uchwałę Nr XLIX/380/2021 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok – stanowiącą
zał. Nr 11 do protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 12 do protokołu.
Marek Wolszczak – wójt gminy podziękował radnym za przyjęcie uchwały budżetowej oraz
skarbnikowi gminy za ciężką pracę nad projektem budżetu.
Alicja Hołubowicz – przewodnicząca zarządziła przerwę.
Po przerwie.
Na Sali obrad obecnych 10 radnych. Nieobecna Marzena Sobczak – radna z Kozłowa.
Marzena Sobczak powróciła na salę obrad. Obecnych 11 radnych.
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do p-ktu 5. Podjęcie uchwał.
do pp-ktu 1). Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w
miejscowości Kownatki, stanowiącej własność Gminy Kozłowo wraz z uzasadnieniem przedstawiła
Agnieszka Folga – podinspektor ds. gospodarki terenowej i ochrony środowiska.
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 XLIX/381/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w
miejscowości Kownatki, stanowiącej własność Gminy Kozłowo – stanowiącą zał. Nr 13 do
protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 14 do protokołu.
do pp-ktu 2). Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu w budynku w miejscowości
Kozłowo przy ul. Nidzickiej 31 wraz z uzasadnieniem przedstawiła Joanna Cedlerska – podinspektor
ds. drogownictwa, energetyki i gospodarki terenowej.
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 XLIX/382/2021 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu w budynku w
miejscowości Kozłowo przy ul. Nidzickiej 31 – stanowiącą zał. Nr 15 do protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 16 do protokołu.
do pp-ktu 3). Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Kozłowo nieruchomości
od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa O/T Olsztyn wraz z uzasadnieniem przedstawiła Joanna
Cedlerska – podinspektor ds. drogownictwa, energetyki i gospodarki terenowej.
Alicja Hołubowicz – przewodnicząca poinformowała, że na posiedzeniu komisji był omawiany projekt
uchwały, który otrzymał pozytywną opinię komisji.
Tomasz Kucmus – radny z Kozłowa zapytał, czy budynek został już odebrany.
Marek Wolszczak – wójt gminy odpowiedział, że budynek został już sprawdzony.
Więcej uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła:
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- jednogłośnie
Uchwałę Nr XLIX/383/2021 w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Kozłowo
nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa O/T Olsztyn – stanowiącą zał. Nr 17
do protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 18 do protokołu.
do pp-ktu 4). Projekt uchwały w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze wraz z uzasadnieniem
przedstawiła Małgorzata Szymańska – kierownik GOPS.
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 XLIX/384/2021 w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze – stanowiącą zał. Nr
19 do protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 20 do protokołu.
do pp-ktu 5). Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kozłowo na 2022 rok
przedstawiła Natalia Masiak – zastępca kierownika USC.
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 XLIX/385/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Kozłowo na 2022 rok – stanowiącą zał. Nr 21 do protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 22 do protokołu.
do pp-ktu 6). Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety Przewodniczącemu Rady Gminy i
zasad jej wypłacania wraz z uzasadnieniem przedstawiła Aleksandra Mielczarek – pomoc
administracyjna.
Alicja Hołubowicz – przewodnicząca poinformowała, że na posiedzeniu komisji był omawiany projekt
uchwały, który otrzymał pozytywną opinię komisji.
Tomasz Kucmus – radny z Kozłowa zasugerował podniesienie wynagrodzenia do 45%, ponieważ
uważa, że nie może być tak, że wszyscy mają podwyżkę a przewodnicząca ma obniżkę.
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Alicja Hołubowicz – przewodnicząca wyjaśniła, że jest to obniżka, dodała, że przy maksymalnej stawce
i 50% kwota wyniosłaby 2141,30.
Jacek Jankowski – sekretarz gminy wyjaśnił, że był czas, kiedy można było na ten temat dyskutować,
na przykład podczas obrad komisji, a w chwili obecnej jest nie tylko przygotowany projekt uchwały, ale
i projekt budżetu, który zakłada wydatki związane również z dietami. Dodał, że radny proponuje zmianę
o 2%, co byłoby zmianą symboliczną.
Alicja Hołubowicz wyjaśniła, że i tak będzie miała podwyżkę, ponieważ zaproponowana w projekcie
uchwały kwota będzie wyższa od obecnej o około 500 złotych.
Więcej uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła:
- 9 głosami za
- 2 głosami wstrzymującymi
Uchwałę Nr XLIX/386/2021 w sprawie ustalenia wysokości diety przewodniczącemu Rady
Gminy i zasad jej wypłacania – stanowiącą zał. Nr 23 do protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 24 do protokołu.
do pp-ktu 7). Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2039
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 XLIX/387/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20212039– stanowiącą zał. Nr 25 do protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 26 do protokołu.
do pp-ktu 8). Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem 2021
roku wraz z uzasadnieniem przedstawił Piotr Radziewicz – skarbnik gminy informując radnych, że
zmianie uległ załącznik nr 1, w którym doszła jedna pozycja dotycząca zakupu środków dydaktycznych
do szkół w ramach programu „Laboratorium przyszłości”.
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:
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- jednogłośnie
Uchwałę Nr XLIX/388/2021 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z
upływem 2021 roku – stanowiącą zał. Nr 27 do protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 28 do protokołu.
do pp-ktu 9). Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 wraz z uzasandieniem
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 XLIX/388/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 – stanowiącą zał.
Nr 29 do protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 30 do protokołu.
do p-ktu 6). Wolne wnioski.
Marek Wolszczak – wójt gminy złożył zebranym życzenia świąteczne i noworoczne.
Kończąc sesję Przewodnicząca Rady Gminy – Alicja Hołubowicz złożyła zebranym życzenia
świąteczne i noworoczne, następnie podziękowała wszystkim za przybycie. Wobec wyczerpania
punktów porządku obrad dokonała zamknięcia XLIX Sesji Rady Gminy w Kozłowie.

Protokołowała:
Aleksandra Mielczarek

Przewodnicząca Rady Gminy:
Alicja Hołubowicz

