PROTOKÓŁ
z narady Sołtysów i Przewodniczących Komitetów
Osiedlowych w dniu 26.01.2012 r.

W naradzie uczestniczyli :
-

Pan Tomasz Śmietanka – Burmistrz Gminy Kozienice
Pan Andrzej Wołos – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju
Gospodarczego Rady Miejskiej
Pan Piotr Szafran – Dyrektor Wydz. Infrastruktury Urzędu Miejskiego
Przedstawiciele KP Policji w Kozienicach
Pan Stanisław Siderski - Sekretarz Gminy
Sołtysi i Przewodniczący Komitetów Osiedlowych wg załączonej listy obecności

Przybyłych na naradę powitał Sekretarz Gminy Pan Stanisław Siderski przedstawiając
jednocześnie program narady:
1. Ustalenie terminów spotkań z mieszkańcami w celu konsultacji programów
gospodarczych Gminy Kozienice i ustalenia programów zadań jednostek
pomocniczych Gminy na 2012rok.
2. Omówienie budżetu gminy na 2012r i wieloletniej prognozy rozwoju Gminy do
2021roku.
3. Realizacja wniosków za 2011 rok.
4. Wolne wnioski.
Zebrani otrzymali :
1. Wieloletnią prognozę finansowania Gminy Kozienice na lata 2012-2021
2. Uchwałę Nr XVII/145/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29.XII.2011 w
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozienice na rok 2012
3. Nowy terminarz działań przy zwrocie podatku akcyzowego
4. Uchwałę Nr XVI/126/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 1 grudnia 2011r w
sprawie trybu i szczegółowych kryteriów o realizację zadań publicznych w ramach
inicjatyw lokalnych.
5. Wnioski z zebrań wiejskich z 2011r – stan realizacji na dzień 31.12.2011r
6. Wykaz środków sołeckich i komitetów osiedlowych na 2012r
7. Plan zebrań wiejskich i komitetów osiedlowych w 2012 roku
Ponadto Pan Sekretarz zapoznał zebranych z ofertami szkoleń :
1. szkolenia skierowane do osób ubezpieczonych w KRUS zamieszkałych na terenie
województwa mazowieckiego – projekt współfinansowany przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2. bezpłatne szkolenia dla rolników pt. „Produkcja mięsa wysokiej jakości szansą
opłacalności produkcji w województwie Lubelskim”. Dodatkowo szkolenie będzie
obejmowało zagadnienia związane z dopłatami UE, rozliczenie podatku VAT itp.
Zainteresowani szkoleniami powinni zgłosić chęć wzięcia udziału w w/w szkoleniach.

Ad.2. programu spotkania
Pan Burmistrz Tomasz Śmietanka przedstawił najważniejsze zadania tegorocznego budżetu
m. in.
- modernizacja PSP w Przewozie z przeznaczeniem dla Warsztatów Terapii Zajęciowej
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- remont i modernizacja Żłobka Miejskiego
- budowa i rozbudowa dróg oraz transportu
- budowa Kozienickiego Centrum Kultury na placu po byłym STW
- modernizacja Kotłowni Miejskiej
Ponadto Pan Burmistrz poinformował, że w tej kadencji zostanie postawiony wniosek o
likwidację 2 szkół, ale zapewnił że pracownicy nie stracą pracy. W tym kierunku zostaną
przeprowadzone konsultacje społeczne a budynki wykorzystane na inne cele.
Pan Andrzej Wołos omówił:
- sprawy dotyczące dochodów
- fundusz sołecki
- rozdysponowanie dodatkowych środków
- prace Komisji Budżetu nad budżetem jednostek podległych
Następnie głos zabrał Pan Piotr Szafran – Dyr. Wydz. Infrastruktury, który omówił wydatki
związane z budową dróg powiatowych i chodników w tym:
- przebudowa drogi powiatowej Nowa Wieś – Kępa Bielańska
- budowa parkingu w ciągu drogi powiatowej Świerże Górne- prom – granica
województwa- (Antoniówka)
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Ryczywół – Brzóza w m. Wola
Chodkowska
- przebudowa drogi powiatowej Kozienice – Holendry Piotrkowskie – ul. Wiślana w m.
Kozienice
- odbudowa drogi powiatowej Holendry Kuźmińskie – Holendry Piotrkowskie
Ponadto omówił sprawy związane z drogami gminnymi tj. przetargi, projekty oraz zadania
nowe i kontynuowane.
Nowe zadania to m.in. :
- budowa drogi w Łaszówce, Zdziczów – Opatkowice, Wójtostwo
- termomodernizacja przedszkoli (Nr1)
- remonty Przychodni Kozienickich ( sanitariaty i gabinety lekarskie)
Pytania i wnioski dot. budżetu:
1. Pan Włodzimierz Kowalski - Janików
- uwzględnić drogę powiatową w Psarach
Odp. Pan Szafran – gdy znajdą się środki w Powiecie zadanie zostanie wykonane
2. Pan Józef Cytryniak- KO Nr 1
- czy jest zaplanowane dokończenie ul. Kopernika ?
Odp. Pan Szafran - środki są zabezpieczone
3. Pani Joanna Chłuda - KO Nr 6.
- miejsca parkingowe na Oś. Skarpa – czy są jakieś plany?
Odp. Pan Szafran – po uchwaleniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
4. Pani Bożena Kurek – KO Nr 3
- kiedy będzie wykonana droga dojazdowa Oś Borki wzdłuż torów ?
Odp. Pan Szafran- po umieszczeniu zadania w budżecie . Pan Burmistrz Śmietanka dodał, że
zadanie zostanie wykonane w miarę wygospodarowania nowych środków.
5. Pan Czesław Majdak – Janików Folwark
- dokończenie budowy drogi do mieszkań socjalnych
Odp. Pan Szafran – po uwzględnieniu zadania w budżecie gminy na 2012r
6. Pan Krystyna Majdak – Wólka Tyrzyńska B
- wykonanie oświetlenia drogi w Wólce Tyrzyńskiej B do granicy z miejscowością
Holendry Kozienickie
Odp. Pan Szafran – jest projekt , do realizacji po analizie wniosków z innych sołectw po
zebraniach sołeckich .
7. Pani Janina Golik – Świerże Górne
- rozbudowa świetlicy przy OSP
- budowa placu zabaw k/ bloku nr 13
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- zagospodarowanie terenu przy sklepie GS-u
Odp. Pan Szafran – w/w zadania są w budżecie
8. Pan Józef Cytryniak – KO Nr 1
- wykonana została dokumentacja budowy Żłobka Miejskiego, jak to się ma do zmiany
rozbudowy Żłobka ?
Odp. Pan Burmistrz Śmietanka – zostały zmienione przepisy w zakresie wymagań
sanitarnych i BHP i w związku z tym będziemy modernizować istniejące.
9. Pan Grzegorz Kurek – Aleksandrówka
- jak wygląda sprawa kanalizacji Aleksandrówka Budy
Odp. Pan Burmistrz Śmietanka – zadanie będzie realizowała Kozienicka Gospodarka
Komunalna
10. Pan Artur Kabus – Wola Chodkowska
- budowa chodnika w Woli Chodkowskiej
Odp. Pan Szafran – zadanie będzie realizowane w etapach z uwagi na duży zakres rzeczowy
do wykonania
11. Pan Stanisław Bielas – Janów
- zawnioskował , aby w projekcie budowy dróg w Janowie były zaznaczone : drogi
gminne i drogi wewnętrzne
Odp. Pan Szafran – 30 stycznia br. zostaną złożone oferty na opracowanie projektu
technicznego.
12.Przedstawicielka Banku BGŻ O/ Kozienice Pani Katarzyna Zielona przedstawiła
zebranym oferty swojego banku ( kredyty, lokaty, warunki zakładania kont). Jednocześnie
zaprosiła do współpracy.
Ad.1. programu spotkania
Pan Sekretarz przedstawił :
- plan zebrań wiejskich i komitetów osiedlowych na 2012 rok
- plan wydatków w rozbiciu na poszczególne miejscowości i komitety osiedlowe
Dokonano korekt w 2 przypadkach ( Janów i Staszów).
- pismo Marszałka Województwa Mazowieckiego dot. „Internet dla Mazowsza”
Zaznaczył, że jest możliwość uruchomienia kawiarenki internetowej przy czym jest potrzeba
zatrudnienia osoby do obsługi. Jeżeli będą chętni do końca stycznia należy podać
informację w tej sprawie.
Ponadto poinformował, że wnioski które nie zostały zrealizowane w roku 2011r należy
ponownie zamieścić w protokole z zebrania w 2012roku.
Ad.3. programu spotkania
Wolne wnioski :
1. Pan Grzegorz Kurek – Aleksandrówka zgłosił:
- dokończenie oświetlenia ulicznego ul. Serdecznej i Strumykowej
Odp. Pan Szafran – decyzja zostanie podjęta po zebraniach wiejskich
- postawić znak U16 („leżącego policjanta”) na skrzyżowaniu ul. Strumykowej i
Piastowskiej
- remont dróg tłuczniem ul: Serdeczna, Familijna, Zaciszna
2. Pani Janina Golik – Świerże Górne zgłosiła :
- modernizacja oświetlenia na osiedlu – wniosek z 2011r
Odp. Pan Szafran – będzie wykonany przegląd oświetlenia przy udziale konserwatora
- wycięcie 5 topoli w Świerżach Górnych
- poprawić gniazdo bocianie
3. Pan Leszek Matuszewski – Ryczywół :
- czy Gmina wyraziła zgodę na wycinkę drzew w „Natura 2000” ?
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- kiedy nastąpi przejęcie drogi gospodarczej w Ryczywole ?
- podwyższenie diet dla sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych
4. Pani Joanna Tasak – Holendry Kuźmińskie
- przywiezienie szlaki i tłucznia do Holendrów Kuźmińskich na drogę po wykonanej
kanalizacji
5. Pan Kazimierz Kosicki - Wólka Tyrzyńska
- udrożnienie kanałów melioracyjnych – zapytał czym rolnik ma sam wyczyścić
kanały?
- kto może zgłosić drzewo do wycięcia, które nie rośnie na jego posesji – jest to drzewo
przydrożne?
6. Pan Ryszard Ośka – Wilczkowice Górne
- co należy zrobić z samochodami ciężarowymi z naczepami wożącymi biomasę do
Elektrowni a droga ( Ryczywół – Wilczkowice) jest niedostosowana do takiego
tonażu. Zasugerował postawienie znaku zakazu.
Odp. Wniosek ponownie zostanie przekazany do Policji.
7. Pan Józef Cytryniak – Komitet Osiedlowy Nr.1
- obiecał Sekretarz, że od 1 stycznia 2012r w BIP-ie UG będą protokoły z naszych
narad ( ponadto na stronie nie ma aktualnych uchwał Rady Miejskiej, nawet uchwały
budżetowej z 29 grudnia 2012r – wciąż jest stara uchwała budżetu na 2011; a
publikacja w BIP uchwał Rady Miejskiej jest obowiązkiem ustawowym).
- dlaczego K.O. Nr 1 nie jest powiadamiany o tym co się dzieje na naszym terenie ?
- do tej pory nie są naprawione chodniki – Konarskiego w okolicy przejścia do kiosku ,
w okolicy bloku Żeromskiego 8 w kierunku Kościoła
- kiedy projekty statutów osiedli i sołectw zostaną uchwalone?
Pan Cytryniak poprosił o udzielenie odpowiedzi na piśmie na w/w pytania .
8.Pan Włodzimierz Kowalski – Janików
- remont drogi na odcinku Dąbrówki?
Odp. Pan Szafran - remont będzie wykonany przy sprzyjających warunkach
atmosferycznych.
9. Pan Edward Pułkowski – Komitet Osiedlowy Nr 2
- ul. Jeziorna – stoi tam znak zakazu ruchu samochodów ciężarowych, czemu on ma
służyć?
Odp. Pan Szafran - znak zakazu wjazdu pojazdów ciężarowych został wprowadzony na
wniosek mieszkańców ulicy, ponieważ są inne wnioski sprawa zostanie przeanalizowana
ponownie.
10. Pani Krystyna Smolarczyk – Nowiny
- nawieźć szlaki na ul. Nadrzeczną , za Szkołą Podstawową w Kociołkach
Odp. Pan Szafran – wykonanie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych
11. Pani Jadwiga Polesiak – Łaszówka
- kto jest nadleśniczym od lasów prywatnych i czy będzie przyjmował w Urzędzie?
12. Pan Andrzej Lenarczyk – Przewóz
- umożliwić ruch dwukierunkowy na drodze pomiędzy targowiskiem a ul. Polną
Odp. Pan Sekretarz – wniosek zostanie przeanalizowany ponownie
13. Pani Aneta Szewc – Samwodzie
- zniszczona droga przez samochody i użytkownik powinien ją naprawić ( dotyczy to
drugiej drogi od Straży do pól).
14.Pani Maria Maraszkiewicz – Opatkowice
- poparła wniosek Pana E. Pułkowskiego dot. zlikwidowania zakazu ruchu samochodów
ciężarowych na ul. Jeziornej aby rolnicy mogli dojechać do swoich pól ( Wójtostwo.
Przewóz).
- kończy się ważność zaświadczeń uprawniających do stosowania środków
chemicznych , czy Gmina będzie finansować takie kursy?
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Odp. Pan Sekretarz poinformował , że takie kursy będą organizowane w Ośrodku
Doradztwa Rolniczego w Kozienicach jeżeli będą chętni i tam też prowadzone są zapisy.
15. Pan Zdzisław Gregorczyk - Chinów
- przestawić tablicę informacyjną „Chinów” przy drodze krajowej Nr 79 o 200m w
kierunku Kozienic przy CPN Pana Grzywacza
- przywieźć 4 wywrotki szlaki plus równiarka do Chinowa , miejsce wskaże Sołtys
- ograniczenie prędkości pociągów przed przejazdem kolejowym nie strzeżonym w
miejscowości Chinów
Na zakończenie narady Pan Sekretarz poinformował zebranych, gdzie będą umieszczone
protokoły z narad , jak je szukać . Uchwała budżetowa 2012r jest w BIP-ie.
Dziękując zebranym za przybycie zakończył naradę.
Na tym protokół zakończono .
Protokółowała:
Celina Krakowska
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