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Protokół Nr L/2022
z pięćdziesiątej Sesji Rady Gminy w Kozłowie
odbytej w dniu 21 stycznia 2022 roku.
Początek sesji o godz. 12.10
Zakończenie o godz. 13.06
Miejsce posiedzenia – sala narad Urzędu Gminy w Kozłowie.
Podjęto uchwały Nr 390, 391, 392, 393, 394.
W sesji uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni byli radni: 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. Kamila Warcaba – radca prawny urzędu
5. Dariusz Szypulski – prezes „EKO KOZŁOWO”
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.
Poinformowała, że z wnioskiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej wystąpił wójt, w związku z
koniecznością podjęcia uchwał w sprawie:
1) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego, Spółki pn. Zakład Usług Komunalnych i
Ciepłowniczych „EKO-KOZŁOWO” Spółka z o. o. z siedzibą w Kozłowie, w drodze wniesienia wkładu
pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2039,
3) zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
4) pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego,
5) pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego.

do pktu 1). Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
Przewodnicząca przedstawiła następujący porządek sesji:
1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego, Spółki pn. Zakład Usług Komunalnych
i Ciepłowniczych „EKO-KOZŁOWO” Spółka z o. o. z siedzibą w Kozłowie, w drodze wniesienia
wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2039,
3) zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
4) pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego,
5) pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego.
3. Zamknięcie obrad.
Do zaproponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono.
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do pktu 2. Podjęcie uchwał w sprawie.
do pp-ktu 1) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego,
Spółki pn. Zakład Usług Komunalnych i Ciepłowniczych „EKO-KOZŁOWO” Spółka z o. o. z siedzibą
w Kozłowie, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów przedstawił
Piotr Radziewicz – skarbnik gminy.
Tomasz Kucmus – radny z Kozłowa zabierając głos powiedział, że zakład usług komunalnych „EKOKOZŁOWO jest spółką prawa handlowego, czyli też między innymi powinien na siebie zarabiać,
tymczasem już któryś raz spółka wnioskuje do gminy i do radnych o dofinansowanie wkładu, dodająć,
„i tak pewnie będzie w nieskończoność, aż dojdziemy do nie wiem ilu tam tych udziałów”. Następnie
radny stwierdził, że teraz jest 100 tysięcy, później będzie jeszcze pożyczka 140 tysięcy, co da razem 240
tysięcy. Kolejną sprawą poruszoną przez radnego była kwestia opłaty abonamentowej, która według
radnego miała być zniesiona. Ostatnie pytanie radnego dotyczyło kwestii zwrotu kosztów poniesionych
przez mieszkańców, którzy na własny koszt wymienili liczniki oraz zasad działania liczników
radiowych.
Dariusz Szypulski – prezes „EKO-KOZŁOWO” odpowiadając radnemu zaczął od kwestii wodomierzy
mówiąc, że wymiana ich jest konieczna, ponieważ 5 letni okres ważności w większości przypadków
został bardzo przekroczony, także będzie trzeba ponieść koszty ich wymiany, następnie dodał, że
pojawiła się możliwość skorzystania z dofinansowania zewnętrznego. Nawiązując do wodomierzy
radiowych prezes wyjaśnił, że usprawni to pracę ludzi obsługujących spisywanie wodomierzy oraz
będzie mniejszym problemem również dla odbiorców, ponieważ wystarczy znaleźć się w pobliżu od
kilku do kilkudziesięciu metrów, a sygnał zostanie odebrany i trafi od razu do systemu dodając, że
mieszkańcy mogą sami podawać stan liczników, z tym że często zdarza się ,że w momencie gdy
pracownik dokonuje odczytu różnice między odczytami sięgają 100 metrów lub więcej. Prezes
wspomniał także o tym, że wodomierze radiowe eliminują problem wszelkiej manipulacji przy
wodomierzach, ponieważ każda nawet najmniejsza ingerencja jest od razu przekazywana do systemu,
co jest bardzo istotne z punktu widzenia interesu nie tylko spółki, ale też gminy, ponieważ to gmina jest
właścicielem spółki. Nawiązując do kolejnego pytania radnego prezes powiedział, iż w momencie
składania wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie nie zakładano, że gmina będzie
musiała w jakikolwiek sposób partycypować, ponieważ wtedy spółka była w stanie sama sfinansować
wkład ze środków własnych, dodał, że było to prawie dwa lata temu, następnie wyjaśnił że w związku
ze śmiercią inżyniera projektu cała procedura przeciągnęła się o kilkanaście miesięcy, a w między czasie
z przyczyn niezależnych od spółki, w tym przez wzrost cen nośników energii sytuacja finansowa
pogorszyła się, pojawiły się także zadania których przy funkcjonowaniu corocznym nie ma, a które
wynikają z zewnętrznych przyczyn, na przykład z ustawy, która nałożyła na spółkę obowiązek analizy
wszystkich ujęć wodnych, co przyniosło dodatkowe koszty ponad 28 tysięcy złotych. Jako kolejny
dodatkowy koszt prezes wymienił wymianę komina w kotłowni (ponad 55 tysięcy złotych). Następnie
prezes powiedział, że wszystkie nieplanowane koszty przekroczyły ponad 300 tysięcy złotych.
Alicja Hołubowicz – przewodnicząca opuściła salę obrad.
Obecnych 12 radnych.
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Kontynuując Dariusz Szypulski zwrócił się do radnych mówiąc, że zawsze uczulają go, aby w miarę
możliwości unikać podnoszenia cen i tak było z ciepłem, które powinien podnieść dużo więcej, jednak
uzgodniono 9% co w żaden sposób nie pokrywa wzrostu cen.
Alicja Hołubowicz – przewodnicząca powróciła na salę obrad.
Obecnych 13 radnych.
Nawiązując do taryf wody Dariusz Szypulski powiedział, że wystąpił do Wód Polskich w tej sprawie i
otrzymał rozstrzygnięcie negatywne od którego się odwołał w październiku ubiegłego roku i dopiero 4
stycznia prezes Polskich Wód skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia dodając, że nie wiadomo
jak to dalej będzie wyglądało. Następnie przypomniał radnym, iż nie występuje o pieniądze na
wynagrodzenia czy na bieżące funkcjonowanie spółki, tylko na coś co pozwoli podnieść usługi wodno–
kanalizacyjne na trochę wyższy poziom. Prezes nadmienił także, iż zgodnie z zapowiedziami rządu i
wymogami za kilka lat obowiązkiem będzie, żeby wszędzie były odczyty radiowe i jeśli spółka nie
skorzysta z 600 tysięcy które przyznał Marszałek, za chwilę będzie trzeba wyłożyć wszystko ze swoich
środków. Zwracając się do radnego powiedział, że pożyczka jest tylko na 3 miesiące na zapewnienie
płynności finansowej.
Tomasz Kucmus zapytał kiedy wniosek prezesa odnośnie zwiększenia kapitału wpłynął do wójta.
Dariusz Szypulski odpowiedział, że 10 stycznia.
Tomasz Kucmus zapytal, czy pieniądze zabezpieczone były już wcześniej, czy zostały „znalezione” w
budżecie.
Piotr Radziewicz – skarbnik gminy wyjaśnił, że pieniądze pochodzą z „nagrody covidowej”.
Marek Wolszczak – wójt gminy powiedział, że działanie to wpisuje się w rozdysponowanie „nagrody
covidowej”.
Tomasz Kucmus, zwracając się do Dariusza Szypulskiego powiedział, że cały czas będzie „gniótł” o
opłatę abonamentową, która zgodnie z obietnicami poprzednika prezesa miała być zniesiona.
Dariusz Szypulski powiedział, że nie wie co jego poprzednik obiecywał, natomiast jego zdaniem
zniesienie opłaty abonamentowej w gminie gdzie jest taka duża rotacja i ludzie wyjeżdżają, a łącza i
dostęp do usługi trzeba utrzymywać mija się z celem.
Tomasz Kucmus powiedział, że jest to zasadne jeśli zakład gospodarki komunalnej zakłada liczniki, a
w tej chwili mieszkańcy ponieśli koszty, żeby liczniki założyć.
Alicja Hołubowicz – przewodnicząca zapytała, jaki jest to dochód ogólny dla spółki.
Dariusz Szypulski odpowiedział, że około 30 tysięcy rocznie.
Tomasz Kucmus zapytał czy opłata nie zostanie zniesiona.
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Dariusz Szypulski odpowiedział, że we wniosku złożonym do Wód Polskich opłata abonamentowa jest,
natomiast jeśli po ponownym rozpatrzeniu Polskie Wody podtrzymają swoją decyzję o niezatwierdzeniu
taryfy i będzie trzeba wniosek taryfowy składać od nowa można usiąść do rozmów, tylko jeśli nie będzie
opłaty abonamentowej będzie trzeba podnieść cenę wody i ścieków.
Tomasz Kucmus powiedział, że woda dotyczy każdego i każdy powinien za to płacić, jeżeli nie płaci
trzeba te środki jakoś pozyskiwać, natomiast centralne ogrzewanie nie dotyczy każdego mieszkańca
gminy i dziwi się , że jeżeli prezes powiedział, że nawet na podwyżkach 10% nie pokrywa, to „dlaczego
mamy dokładać do interesu”. Następnie powiedział, że ciepło wytwarzane powinno być pokrywane z
opłat oraz zapytał kto pokrywa koszty pozostałej kwoty która powinna być pobrana.
Dariusz Szypulski powiedział, że jest to zawsze problem natury politycznej.
Jacek Jankowski – sekretarz sprostował, że należałoby powiedzieć nie politycznej tylko społecznej.
Dariusz Szypulski zgodził się z sekretarzem, po czym powiedział, że jeśli chodzi o poprzednie lata
udawało się ten zysk mniejszy, czy większy wypracować, dodając, że w tym roku spółka zanotuje straty,
które na dzień dzisiejszy wynoszą ok 30 tysięcy, natomiast nie ma jeszcze wszystkich faktur, także ta
strata zwiększy się. Kontynuując prezes poinformował radnych, że w momentach, kiedy spółka
wypracowywała zysk stworzono kapitał zapasowy, z którego można stratę pokryć, następnie powiedział,
że spotka się z radnymi jak już będzie miał dokładne sprawozdanie. Dariusz Szypulski poinformował
radnych, że być może dojdzie do takiej sytuacji, że kolejny raz trzeba będzie podnieść ceny choćby
energii elektrycznej, ponieważ okazuje się, że nie była to chwilowa sytuacja na rynku, tylko jest to
tendencja stała.
Tomasz Kucmus zapytał, czy w tej chwili to gmina pokrywa straty.
Dariusz Szypulski odpowiedział, że na razie gmina nie pokryła żadnych strat, spółka w swoim zakresie
przez pięć lat dawała radę.
Tomasz Kucmus powiedział, że spółka powinna zarabiać.
Dariusz Szypulski odpowiedział, że spółka może zarabiać wtedy, kiedy ma swobodę podejmowania
decyzji, następnie powiedział, że jeśli rosną koszty spółka prawa handlowego przekłada to na ceny
świadczonych usług, czy wytwarzanych produktów, a jeśli chodzi o spółkę komunalną tego typu, którą
jest spółka wodno – kanalizacyjna w kwestii kosztów nie ma ona nic do powiedzenia, ponieważ są to
sprawy niezależne od spółki, natomiast w kwestii cen spółka ma związane ręce.
Tomasz Kucmus powiedział, że rozumie, dodając, że słusznie prezes zauważył, iż jest to kwestia
polityczna. Następnie radny zapytał o podsumowanie poprzedniego roku.
Dariusz Szypulski odpowiedział, że jest jeszcze za wcześnie żeby takie dane przekazać i wolałby to
zrobić dopiero po podsumowaniu roku.
Tomasz Kucmus co z wodomierzami głównymi na wejściach do budynków.
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Dariusz Szypulski powiedział, że sytuacja którą zastał była dość specyficzna, ponieważ w budynkach
wielorodzinnych powinien być jeden wodomierz główny , tutaj natomiast każdy lokal ma swój główny
wodomierz i są oddzielne umowy indywidualne z właścicielami lokalu. Prezes powiedział, że odejście
od tego w krótkim czasie jest trudne.
Do przedstawionego projektu uchwały więcej uwag nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła:
- jednogłośnie
Uchwałę Nr L/390/2022 wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego, Spółki pn.
Zakład Usług Komunalnych i Ciepłowniczych „EKO-KOZŁOWO” Spółka z o. o. z siedzibą w
Kozłowie, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów –
stanowiącą zał. Nr 2 do protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 3 do protokołu.
do pp-ktu 2) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2039
wraz z objaśnieniami przedstawił Piotr Radziewicz – skarbnik gminy.
Alicja Hołubowicz – przewodnicząca zapytała co ogólnie zostało zmienione.
Piotr Radziewicz – skarbnik odpowiedział, że zmiany dotyczą zwiększenia wydatków i przychodów
czyli źródła finansowania wydatków na dofinansowanie spółki, na dotacje Gminnego Centrum Kultury
i Sportu, dołożenie środków do wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań rozstrzygniętego
już przetargu na „osiedle Górka” oraz zadanie, które ma być realizowane w niedalekiej przyszłości na
sporządzenie dokumentacji projektowej.
Tomasz Kucmus zapytał o gminne Centrum Kultury i Sportu oraz o kwotę.
Piotr Radziewicz odpowiedział, że jest to 150 tysięcy złotych ze środków „covidowych” na promocję
szczepień, dodał, że generalnie z tych środków rozdysponowane zostanie 250 tysięcy złotych, 100
tysięcy dla spółki i 150 tysięcy dla Gminnego Centrum.
Do przedstawionego projektu uchwały więcej uwag nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła:
- 12 głosami za
- 1 głosem wstrzymującym
Uchwałę Nr L/391/2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2039
– stanowiącą zał. Nr 4 do protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 5 do protokołu.
do pp-ktu 3) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok wraz z uzasadnieniem
przedstawił Piotr Radziewicz – skarbnik gminy.
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Tomasz Kucmus – radny z Kozłowa powiedział, że przy poprzedniej uchwale oraz tej ma dylemat,
ponieważ jest jak najbardziej za inwestycjami, tylko kiedy słyszy o promocjach szczepień na covid ma
wrażenie jakby innych chorób nie było.
Do przedstawionego projektu uchwały więcej uwag nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła:
- 12 głosami za
- 1 głosem wstrzymującym
Uchwałę Nr L/392/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok – stanowiącą zał. Nr 6
do protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 7 do protokołu.
do pp-ktu 4) Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego wraz z
uzasadnieniem przedstawił Piotr Radziewicz – skarbnik gminy.
Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła:
- jednogłośnie
Uchwałę Nr L/393/2022 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego – stanowiącą
zał. Nr 8 do protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 9 do protokołu.
do pp-ktu 5) Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego wraz z
uzasadnieniem przedstawił Piotr Radziewicz – skarbnik gminy.
Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła:
- jednogłośnie
Uchwałę Nr L/394/2022 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego – stanowiącą
zał. Nr 10 do protokołu.
Wyniki imiennego głosowania stanowią zał. Nr 11 do protokołu.
Tomasz Kucmus zwracając się do Marka Wolszczaka – wójta gminy zapytał, czy odnośnie drogi na
odcinku Szkotowo – Sławka Wielka jest taka możliwość, żeby w rejonie newralgicznego skrzyżowania
przyszłościowo powstało rondo, gdy będzie remontowana droga wojewódzka na Nowe Miasto.
Marek Wolszczak – wójt gminy odpowiedział, że jest to uzależnione od tego, co województwo tam
przewidzi, wtedy możemy podjąć takie rozmowy, ale musimy poczekać, aż województwo będzie
chciało takie zadanie zrealizować.
do p-ktu 4. Zamknięcie sesji.
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Kończąc sesję Przewodnicząca Rady Gminy – Alicja Hołubowicz podziękowała wszystkim za
przybycie. Wobec wyczerpania punktów porządku obrad dokonała zamknięcia L Sesji Rady Gminy w
Kozłowie.
Protokołowała:

Przewodnicząca Rady Gminy:

Aleksandra Mielczarek

Alicja Hołubowicz

