PROTOKÓŁ
z narady roboczej Sołtysów i Przewodniczących Komitetów
Osiedlowych w dniu 04.07.2013 r.

W naradzie uczestniczyli :
- Pan Janusz Stąpór – Starosta Powiatu Kozienickiego
- Pan Tomasz Śmietanka – Burmistrz Gminy Kozienice
- Pan Tomasz Popis – Państwowa Straż Pożarna w Kozienicach
- Pan Igor Czerwiński – Z-ca Burmistrza ds. Technicznych
- Pan Andrzej Wołos – Przewodniczący Komisji Budżetu Rady Miejskiej
- Pan Piotr Szafran – Dyrektor Wydz. WI
- Pani Teresa Starzyńska – Dyrektor Wydz. GS
- Pani Iwona Kania – Dyrektor Wydziału Finansowo-Budżetowego
- 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. Zagrożenia pożarowe w okresie letnim.
2. Zawarcie porozumień w sprawie inkasa za pobór opłaty śmieciowej.
3. Wolne wnioski.
Ad.1. programu spotkania
Pan Tomasz Popis zabierając głos przedstawił statystykę występujących pożarów na terenie
naszego powiatu oraz miejsca na których najczęściej powstają. Szczególną uwagę zwrócił na
niebezpieczeństwo powstawania pożarów w lasach . Przypomniał podstawowe zasady
których należy przestrzegać aby uniknąć powstania pożarów. Przestrzegł zebranych, że pożar
bardzo szybko się rozwija, zagrażając środowisku, mieniu a przede wszystkim życiu i
zdrowiu ludzi, którzy znaleźli się w pobliżu ognia. Należy szybko dzwonić pod numer
alarmowy 998 lub 112. Zebrani otrzymali ulotki ( również dla mieszkańców swoich
miejscowości ) ze wskazówkami co należy czynić w razie pożaru i jak uniknąć
niebezpieczeństwa powstawania pożarów.
W związku z omawianym tematem Pani Janina Golik - Świerże Górne zwróciła się z
zapytaniem :
- kto ma skosić trawę w gospodarstwach - jest sucha, bardzo wysoka i zagraża
powstaniu pożaru?
- przy prywatnych garażach w Świerżach Górnych jest bardzo brudno: leżą śmieci , butelki co
należy zrobić, aby właściciele posprzątali?
Pan Popis poinformował Panią, że powinna porozmawiać z zainteresowanymi a jeżeli to nie
poskutkuje powinna zawiadomić Policję, która podejmie odpowiednie kroki prawne.
Pan Edmund Kordas zawnioskował, aby PSP przygotowała ulotki bądź plakaty dot.
zagrożenia pożarowego dla każdego sołectwa.
Ad.2.programu spotkania
Pan Andrzej Wołos omówił sprawy dot. odbioru i segregacji śmieci. Bardzo prosił o
współpracę, ponieważ sprawy te są nowe tak dla odbiorców jak i dostawców. Aby odbiór
odbywał się sprawnie prosił o wystawianie: pojemników, koszy, worków w ustalone dni oraz
udrażnianie dojazdu do posesji trudnodostępnych. Jeżeli ktoś nie posiada worków, można
przyjechać do KGK na ul. Przemysłową i pobrać.
W powyższej sprawie głos zabrała Pani T. Starzyńska, która zaapelowała o współpracę i
zrozumienie jeżeli wystąpią jakieś niedociągnięcia. Ponadto poprosiła o wypełnianie i
składanie deklaracji jeżeli ktoś nie złożył, ponieważ za śmieci musimy płacić wszyscy.
W sprawie odbioru śmieci głos zabrali m. in :
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1. Pan Grzegorz Wrona, który zawnioskował aby postawić tabliczki z zakazem
wysypywania śmieci w miejscach gdzie stały kontenery.
2. Pani Janina Golik poprosiła o posprzątanie starych opon z nad Wisły
3. Pan Grzegorz Kurek poinformował, że mieszkańcy informują że nie mają worków na
śmieci.
4. Pan Andrzej Kowalski Kępa Wólczyńska
– poruszył temat segregacji śmieci oraz odpadów mieszanych. Zasugerował, aby
poinformować mieszkańców poprzez rozwieszenie plakatów bądź ulotek dotyczących
segregacji odpadów.
- poprawić przejezdność dróg w Kępie Wólczyńskiej tj. usunąć krzaki, wyciąć gałęzie.
5. Pani Joanna Chłuda – KO Nr 6 poinformowała że:
- przy pojemnikach na śmieci jest bardzo brudno, ponieważ śmieci jest dużo i nie
mieszczą się w pojemnikach – może należałby je częściej opróżniać?
- zapytała, kto na trenie miasta będzie zbierał opłaty za śmieci?
6. Pan Zdzisław Gregorczyk – Chinów
- zapytał , kto ma sprzątać przy CPN w Chinowie – jest tam bardzo brudno, leżą
butelki?
Pani Iwona Kania Dyrektor Wydz. FB omówiła temat pobierania opłaty śmieciowej w
formie inkasa. Poinformowała, że nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
Gminach z dnia 25 stycznia 2013roku ( Dz.U. z 3013r. poz.228) „poz.6e” pozwala Radzie
Gminy , w drodze uchwały, zarządzić pobór opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość
wynagrodzenia za inkaso.
Rada Miejska w Kozienicach Uchwałą Nr XXXIII/330/2013 z dnia 25 kwietnia 2013roku
wprowadziła pobór opłaty w formie inkasa, wyznaczyła inkasentów oraz ustaliła
wynagrodzenie w wysokości 7% od zainkasowanych i przekazanych do UM opłat. W wyniku
tej uchwały inkasent jest zobowiązany do pobierania od podatnika opłaty i do wpłacenia go
we właściwym terminie organowi podatkowemu. Ponadto poinformowała, że do „Opłaty
śmieciowej” jako opłaty publicznej stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej i Ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych. Na wsiach opłaty będą zbierali sołtysi, natomiast w mieście
czynność tą będzie wykonywał wskazany inkasent.
Pan Sekretarz zabierając głos poinformował, że na remonty dróg można skorzystać ze
środków z funduszu sołeckiego na przyszły rok. Przy ubieganiu się o fundusz sołecki muszą
być spełnione podstawowe kryteria:
- musi to być zadanie własne gminy
- musi odbyć się zebranie wiejskie
- zadanie musi być ujęte w strategii gminy
Ponadto rozdane zostały zebranym ankiety (są one anonimowe) dot. badań zadowolenia
mieszkańców z funkcjonowania urzędu w celu wypełnienia i przywiezienia na następną
naradę.
Ad.3. programu spotkania – wolne wnioski.
1. Pan Leszek Matuszewski - Ryczywół
- nawieźć 2 wywrotki żużla na ul. Browarną
- nie świecą światła przy drodze krajowej
- zgłosił uwagi do wystających studzienek w drodze
- nawieźć ziemi i zasiać trawę przy drodze krajowej
2. Pan Grzegorz Kurek – Aleksandrówka
- w ul. Serdecznej : podciąć drzewa, wyciąć chaszcze oraz wyremontować drogę część
asfaltową a część gruntową
- oznakować numeracjami posesje w ul. Piastowskiej od ul. Strumykowej ( od numeru do
numeru)
- jaki jest termin realizacji dobudowy chodnika przy ul. Piastowskiej?
2

3. Pan Grzegorz Wrona - Staszów
- czy będzie coś robione na drodze przywałowej w kierunku Staszowa do Kępeczek ( są
zapadliny)?
4. Pani Aneta Szewc - Samwodzie
- poprawić pobocza przy drodze gminnej
- nawieźć szlaki na drogę pierwszą od strażnicy
- wytyczyć granice drogi gminnej od drogi powiatowej do działki nr 100/7 (do p. Staręgi).
5.Pan Andrzej Lenarczyk – Przewóz
- posypać tłuczniem pobocze przy nowo wybudowanej drodze w Wymysłowie
- zaproponował, aby pracownicy KGK w trakcie odbierania śmieci dostarczali nowe worki
6. Pan Włodzimierz Kowalski - Janików
- zaprosił zebranych na X Kozienicki Dzień Ogórka „Powiśle” 7 lipca 2013 oraz
podziękował sołtysom za pomoc w organizowaniu w/w święta.
7. Pani Hanna Koziarska – Holendry Kozienickie
- przywieźć szlaki na drogę biegnącą do Wisły od nowego mostu na długości ok.100m (
pierwsza droga w lewo).
Pani Dyrektor Teresa Starzyńska poinformowała zebranych, że tegoroczne dożynki gminne
odbędą się w Świerżach Górnych w dniu 25 sierpnia 2013r . Jednocześnie poprosiła o
przygotowanie wieńcy dożynkowych.
Pan Janusz Stąpór – Starosta Powiatu Kozienickiego zabierając głos omówił sprawy
związane z remontem dróg powiatowych , czyszczeniem poboczy a także inne wydatki
inwestycyjne. Ponadto omówił sytuację finansową Szpitala Powiatowego zaznaczając przy
tym, że dług Szpitala w tym roku nie powiększy się i ogólnie sytuacja finansowa jest dobra.
Uruchamiane są nowe oddziały i prowadzone są remonty.
Pan Tomasz Śmietanka Burmistrz - Gminy Kozienice omówił sprawy dot.:
1.wykonania robót budowlanych obejmujących rozbiórkę istniejących budynków ( po byłym
STW) wraz z instalacjami , przyłączeniami i infrastrukturą techniczną. Budowę budynku wraz
z instalacjami, przyłączami, infrastrukturą techniczną , zagospodarowaniem terenu i
fabrycznie nowym wyposażeniem obiektu. Obiekt będzie przeznaczony na centrum
kulturalno-artystyczne i będzie miał siedzibę w Kozienicach przy ul. Warszawskiej,
Legionów i Sosnowej, w którym to obiekcie swoje siedziby będą miały: dom kultury, szkoła
muzyczna, kino oraz biblioteka.
2. drogi krajowej 79, która jest w planach do przebudowy i w planie remontów
zatwierdzonych przez Ministerstwo Transportu. W dalszym ciągu nie został ogłoszony
przetarg na przebudowę drogi.
Na zadane pytania i poruszane tematy na bieżąco odpowiedzi udzielali :
1.Pani Teresa Starzyńska Dyrektor Wydz. GS – sprawy dot. odbioru i segregacji śmieci.
2. Pan Piotr Szafran Dyrektor Wydz. WI - sprawy dot. remontu dróg gruntowych, gminnych,
krajowych , budowy chodników.
3. Pan Andrzej Wołos przedstawiciel KGK, Przewodniczący Komisji Budżetu RM – sprawy
dot. odbioru, segregacji śmieci, rozstawienia kontenerów oraz dostarczenie worków.
Na zakończenie narady Pan Sekretarz podziękował zebranym za przybycie
informując także , że wnioski zostaną przekazane merytorycznym dyrektorom, którzy
dokładnie przyjrzą się wnioskom, oszacują możliwości realizacji bądź przekażą właściwym
adresatom .
Na tym protokół zakończono
Protokołowała:
Celina Krakowska
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