PROTOKÓŁ
z narady roboczej Sołtysów i Przewodniczących Komitetów
Osiedlowych w dniu 17.01.2014 r.

W naradzie uczestniczyli :
- Pan Tomasz Śmietanka – Burmistrz Gminy Kozienice
- Pani Małgorzata Bebelska – Z-ca Burmistrza ds. Społecznych
- Pan Robert Wojcieszek – Prezes KGK
- Pan Andrzej Wołos - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej
- Pani Teresa Starzyńska – Dyrektor W-łu Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa i
Środowiska
- Pan Piotr Szafran – Dyrektor W-łu Infrastruktury
- Pan Stanisław Siderski - Sekretarz Gminy
- Przedstawiciele KP Policji w Kozienicach
- Sołtysi i Przewodniczący Komitetów Osiedlowych wg załączonej listy obecności
Przybyłych na naradę powitał Sekretarz Gminy Pan Stanisław Siderski przedstawiając
jednocześnie program narady:
1. Omówienie terminów zebrań na terenie jednostek pomocniczych.
2. Omówienie wykonania wniosków z zebrań w 2013r.
3. Wolne wnioski .
Zebrani otrzymali :
1.Ogłoszenie Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział terenowy w Warszawie o
gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa tj. wykaz nieruchomości
wchodzących w skład zasobu własności rolnej Skarbu Państwa, pochodzących z byłego
Państwowego Funduszu Ziemi.
2.Kominikat Polskiego Związku Hodowców Koni w/s systemu identyfikacji
3. Informację Gminy Kozienice dot. ulgi prorodzinnej
4. Wykonanie wniosków z zebrań sołeckich z 2013 roku
5. Materiały biurowe na 2014r
Pan Józef Cytryniak Przewodniczący Komitetu Osiedlowego Nr 1 zawnioskował, aby diety
były przelewane na konta osobiste
- po przegłosowaniu zebrani nie wyrazili zgody na propozycje Pana Cytryniaka
Ad.1. Programu spotkania
Pan Sekretarz zabierając głos omówił sprawy dotyczą corocznych zebrań , które w tym roku
rozpoczną się 27stycznia i potrwają do 06 marca 2014r a w tym:
- plany zebrań
- miejsca zebrań
- daty zebrań
Powyższe propozycje przyjęto bez uwag
Ponadto Pan Sekretarz poinformował, że zebrania obsługują wytypowani pracownicy z
Urzędu , natomiast zebranie prowadzi Sołtys bądź Przewodniczący Komitetu Osiedlowego.
Natomiast w/s gospodarki śmieciowej Gminy i gospodarki wodno-ściekowej w Gminie
objaśnień dokonywać będą wytypowani pracownicy W-łu Rolnictwa Urzędu Miejskiego i
Kozienickiej Gospodarki Komunalnej.
Ad.2. Programu spotkania.
W punkcie tym głos zabrali:
- Pan Józef Cytryniak – zapytał czy wnioski z roku bieżącego przechodzą na kolejny rok gdy
nie zostały zrealizowane?
W odpowiedzi Pan Sekretarz poinformował zebranych, że nie wykonane wnioski w roku
bieżącym należy ponownie zgłosić na zebraniu w roku następnym aby zostały zatwierdzone
przez mieszkańców danej wsi bądź komitetu.
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- Pan Artur Kobus – wniosek nr 187 tj. budowa zatok autobusowych
- Pan Grzegorz Kurek- odwodnienie ul. Wspólnej i dobudowa kanalizacji. Brak odwodnienia
zatoki autobusowej przy ul. Królewskiej ( droga powiatowa)
- Pan Ryszard Zając – wniosek nr 248 tj. wykonać parking przed sklepem na ul. Szczęśliwej
- Pani Krystyna Smolarczyk - wniosek nr 104 tj. budowa ul. Podlesie
- Pani Joanna Chłuda- wniosek nr 278 tj. uregulowanie postoju pojazdów na nieutwardzonym
terenie przy zbiegu ulic Sienkiewicza/Wiślana
Na zgłoszone uwagi w w/w punktach odpowiedzi i wyjaśnień udzielił Dyrektor W-łu
Infrastruktury
Ad. 3. Programu spotkania - wolne wnioski.
1.Pan Józef Cytryniak – Komitet Osiedlowy Nr 1.
- dlaczego do dnia 17.01.2014r brak jest w BIP-ie UM Kozienice treści opracowania Pani dr
Anety Śledź z 2012r?
- jakie są powody , że Pan Burmistrz nie realizuje w pełni Uchwały Rady Miejskiej nr
XXIV/259/2012 z dnia 25.10.2012r
- proszę wyjaśnić dlaczego nie został wykonany chodnik przy ul. Broniewskiego w 2013r
mimo zapewnień jego realizacji przez Dyrektora Piotra Szafrana
- gdzie jest dokumentacja z 2007r na modernizację ul. Armii Krajowej i czy jest
uwzględniona kanalizacja deszczowa?
- zapraszam na spotkanie z mieszkańcami w dniu 03.03.2014r Pan Burmistrza Tomasza
Śmietankę, Panią Dyrektor Teresę Starzyńską, Pana Prezesa KGK Roberta Wojcieszka, Pan
Andrzeja Wołosa, Panią Burmistrz Małgorzatę Bebelską , Pana Dyrektora Piotra Szafrana.
- z numeracji posesji schodzi farba – co z tym zrobić?
2. Pan Stanisław Bielas – Janów.
- postawić znak informacyjny „Janów” przy ul. Lubelskiej przy znaku „Śmietanki”
3. Pan Leszek Matuszewski – Ryczywół
- postawić znak zakazu parkowania dla TIR-ów w Ryczywole
- przywieźć szlaki na drogę – rybacy jeżdżą po polach bo droga jest nierówna i niszczą
uprawy
- na wiosnę przysłać spych w celu zrównania drogi
- bobry kopią doły i ziemia się obsypuje co z tym zrobić ?
- zabrano Punkt” Obsługa Klienta” w rejonie energetycznym do Radomia – może dałoby się
przywrócić
- brak informacji o terminach wywozu śmieci w Ryczywole
4.Pan Pan Grzegorz Kurek – Aleksandrówka
- posypać pobocza tłuczniem wzdłuż ul. Piastowskiej i Strumykowej
- oznakować chodnik dla pieszych oraz pomalować pasy na przejściu przy ul. Piastowskiej
- zamontować słupki uniemożliwiające wjazdy na chodnik przy ul. Łąkowej i Zacisznej
5. Pan Zygmunt Mućko – Komitet Osiedlowy Nr 2
- zapytał dlaczego otrzymał negatywną odpowiedź na wniosek dot. budowy placu zabaw tj.
że wniosek nie został uwzględniony w budżecie na 2014r
- zlikwidowano słup ogłoszeniowy z ul. róg Warszawskiej/Boh. Studzianek, oraz tablicę
ogłoszeniową przy ul. Krasickiego
Odp. Słup został przesunięty na skwer ul. Warszawska/ Sportowa, natomiast tablica ogłoszeń
została zlikwidowana na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej.
6. Pani Krystyna Majdak – Wólka Tyrzyńska B
- wyprostować słupek przy tablicy z napisem Wólka Tyrzyńska przy drodze powiatowej
7. Pani Jadwiga Polesiak – Łaszówka
- nawieźć szlaki na drogę
- odbierać sukcesywnie śmieci
8. Pani Krystyna Smolarczyk – Nowiny
- jaka jest decyzja w sprawach decyzji podatkowych?
2

Po konsultacji z Wydz. Finansowo- Budżetowym Pan Sekretarz poinformował że zgodnie z
art. 21 Ordynacji Podatkowej zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem doręczenia decyzji
organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania. W związku z powyższym
najpierw musi powstać zobowiązanie podatkowe, a dopiero potem mogą być drukowane
kontokwitariusze.
9. Pani Małgorzata Seroka – Śmietanki
- zawnioskowała, aby książka podatkowa i śmieciowa były razem
10. Pan Czesław Majdak – Janików Folwark
- remont drogi od budynków socjalnych do stawu
- udrożnić rzekę Łachę przy „BAKOMIE”
11. Pan Tadeusz Boryczka – Dąbrówki
- zawnioskował, że złe są godziny włączania i wyłączania światła
12. Pan Andrzej Kowalski – Nowa Wieś
- na placu zabaw przy PSP Nowa Wieś uschło 90 % tui kolumnowej- jest prośba o wymianę
Na zadane pytania i wnioski odpowiedzi udzielali :
1. Pan Burmistrz Tomasz Śmietanka zabierając głos wypowiedział się w sprawie
budowy placów zabaw oraz m. in. Zdziczów- Brzozowa . Poinformował także , że na
zebrania w sołectwach i komitetach osiedlowych będą oddelegowani pracownicy,
którzy będą wyjaśniać sprawy dot. gospodarki śmieciowej w Gminie. Pan Burmistrz
odniósł się do spraw podatkowych a także czyszczenia i udrażniania rzek. Obiecał, że
będzie uczestniczył we wszystkich zebraniach w miarę możliwości i nie potrzeba
żadnych zaproszeń. Poprosił o dobre przygotowanie zebrań, aby było jak najwięcej
mieszkańców by można było wyjaśnić nurtujące sprawy i aby nie było niedomówień.
Wspomniał również o budowie Centrum Kulturalno-Artystycznego oraz o drodze Nr
79 do Warszawy na którą w styczniu będzie ogłoszony przetarg przez GDDKiA.
2. Pan Robert Wojcieszek – Prezes KGK omówił sprawy dot. harmonogramu wywozu
śmieci. Nadmienił także , że na spotkania z mieszkańcami zostaną przygotowane
informacje dot. śmieci i segregacji odpadów.
3. Pan Andrzej Wołos - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej
zabrał głos w sprawie budżetu na 2014r a także wniosku dot. budowy placu zabaw –
na terenie Komitetu Osiedlowego Nr 2 oraz w sprawie odbioru i segregacji śmieci.
4. Pan Piotr Szafran – Dyrektor Wydz. WI omówił sprawy dot.
- budowy i remontów dróg
- budowy zatok autobusowych
- budowy ulic i parkingów
4. Pani Teresa Starzyńska – Dyrektor W-łu GS omówiła m.in. sprawy dot. udrożnienia
rzek oraz numeracji posesji, informując jednocześnie że oznakowanie należy do
właściciela posesji.
Na zakończenie narady Pan Burmistrz złożył zebranym życzenia noworoczne. Pan
Sekretarz podziękował za przybycie informując jednocześnie, 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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