PROTOKÓŁ
z narady roboczej Sołtysów i Przewodniczących Komitetów
Osiedlowych w dniu 18.03.2014 r.

W naradzie uczestniczyli :
- Pan Janusz Stąpór – Starosta Powiatu Kozienickiego
- Pan Robert Wojcieszek – Prezes KGK
- Pan Andrzej Wołos - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej
- Pan Igor Czerwiński – Z-ca Burmistrza ds. Technicznych
- Pani Teresa Starzyńska – Dyrektor W-łu Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa i
Środowiska
- Pan Marek Kapusta – Przewodniczący Komisji Rolnictwa Rady Miejskiej
- 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. Podsumowanie zebrań w jednostkach pomocniczych Gminy Kozienice.
2. Wolne wnioski i zapytania.
Następnie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego sołtysa wsi Wilczkowice Górne oraz
powitano nowo wybranego, którym został Pan Zbigniew Kwaśnik.
Zebrani otrzymali :
1. Uchwałę Nr XXIX/300/2013r Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 24 stycznia 2013r
w sprawie podziału Gminy Kozienice na jednomandatowe okręgi wyborcze,
utworzonych dla wyboru Rady Miejskiej w Kozienicach oraz określenia ich granic i
numerów.
2. Uchwałę Nr XXXIII/328/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 kwietnia
2013r w sprawie podziału Gminy Kozienice na stałe obwody głosowania.
3. Uchwałę budżetową Gminy Kozienice na 2014rok Nr XL/412/2013 z dnia 30 grudnia
2013r.
4. Plakaty zapraszające na widowisko plenerowe „Tańczące Fontanny” w celu
poinformowania mieszkańców swoich miejscowości poprzez wywieszenie na
tablicach ogłoszeń
5. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014r o zarządzeniu
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego
oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych w celu
wywieszenia na tablicach ogłoszeń.
6. Wnioski do realizacji z zebrań wiejskich w 2014r
7. Informację o zwołaniu na dzień 27 marca 2014r zwyczajnej XLII Sesji Rady
Miejskiej w Kozienicach
8. Ustawę z dnia 21 lutego 2014r o funduszu sołeckim
Ad.1. Programu spotkania
W dalszej części narady Pan Sekretarz omówił przebieg zebrań, które odbyły się w
sołectwach i komitetach osiedlowych w miesiącu lutym i marcu 2014r. Podziękował
zebranym za zorganizowanie w/w zebrań, które przebiegły bardzo sprawnie. Ponadto
podsumował zgłoszone wnioski oraz omówił frekwencję na zebraniach w poszczególnych
miejscowościach. W związku z tym, że zebrani otrzymali wnioski zgłaszane na
tegorocznych zebraniach Pan Sekretarz poprosił o sprawdzenie ich i zgłaszanie ewentualnych
uwag w pokoju nr 117.
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Następnie głos zabrał Starosta Powiatu Kozienickiego Pan Janusz Stąpór, który omówił
najbliższe plany inwestycyjne na 2014r oraz wykorzystanie środków unijnych a także
działania na rzecz szpitala powiatowego.
Pan Starosta poinformował także, że egzaminy praktyczne na prawo jazdy będą odbywać się
w Kozienicach. W najbliższym czasie zostanie otwarta filia w Kozienicach.
Ad.2. Programu spotkania – wolne wnioski
1.Pan Marian Janeczek – Łuczynów
- nawieźć szlaką i tłuczniem drogę biegnącą przez przejazd kolejowy z Łuczynowa do
Chinowa oraz drogę lokalną od drogi powiatowej w Łuczynowie do drogi krajowej nr 79.
- przysłać zamiatarkę w celu oczyszczenia chodnika z piachu wzdłuż drogi powiatowej w
Łuczynowie.
2. Pan Kazimierz Kosicki – Wólka Tyrzyńska
- przy drodze powiatowej uzupełnić znaki drogowe i wyrównać doły na odcinku od mostu
kozienickiego do Dąbrówek.
- czy jest możliwość zakupienia pojemników na śmieci dla wsi przez Gminę?
3. Pani Janina Gola – Świerże Górne
- przywrócić do stanu pierwotnego skwerek i tereny które zostały rozkopane w czasie
wykopów pod centralne ogrzewanie prowadzące do Gimnazjum w Świerżach Górnych.
4.Pan Pan Grzegorz Kurek – Aleksandrówka
- posprzątać spalony barakowóz przy ul. Łąkowej
- zobowiązać Związek Ogrodów Działkowych „Katarzynka” do podpisania umowy na wywóz
śmieci.
5. Pan Leszek Matuszewski – Ryczywół
- wykonać zadaszenie nad zabytkowym wozem strażackim
- w garażu w remizie strażackiej wyremontować podłogę
- oczyścić pobocze drogi do Wilczkowic Górnych
- wyciąć suche drzewa pod sklepem
- czy jest możliwe aby zagospodarować stary asfalt przy remoncie drogi krajowej Nr 79
- szkody wyrządzone przez bobry
- wyjaśnić problem TIR- ów na drodze do Wilczkowic
6. Pan Józef Cytryniak – Komitet Osiedlowy Nr 1
- konserwacja przystanków autobusowych na terenie Osiedla nr 1 tj. Głowaczowska – 2 szt ,
Warszawska – 2 szt.
- obciąć gałęzie drzew do wysokości 2 m nad chodnikami
- mieć możliwość skorzystania z usług telewizji gminnej i powiatowej w celu pokazania
rzeczywistości na Osiedlu Nr 1.
7. Pan Andrzej Kowalski – Nowa Wieś
- zgłosił, że nie odbierane są śmieci w Nowej Wsi oraz że pojawiły się dzikie wysypiska
śmieci w lesie
8. Pan Andrzej Lenarczyk - Przewóz
- na skrzyżowaniu drogi gminnej z powiatową przy posesji nr 11 w Cudowie poprawić
bezpieczeństwo na skrzyżowaniu ( postawić znak lub lustro)
9. Pan Edmund Kordas – Ruda
- zgłosił problem odbioru śmieci mieszanych oraz rozsypanych worków po lasach
Na zadane pytania i wnioski odpowiedzi udzielali :
1. Pan Starosta Janusz Stąpór, który omówił temat remontu dróg oraz od dawna
nurtujący sołtysów problem bobrów wyrządzających szkody rolnikom a będących
pod ochroną.
2. Pan Igor Czerwiński – Z-ca Burmistrza ds. technicznych omówił m.in. sprawy dot. :
- remontów dróg szlaką i tłuczniem ( będą wykonywane sukcesywnie)
- wycinki drzew i ścinki poboczy
- remont strażnicy
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- problem ”TIR”- ów – prośba do policji o częstsze kontrole
- dzikie wysypiska ( prośba o zgłaszanie , aby można było je likwidować)
Na zakończenie narady Pan Sekretarz podziękował zebranym 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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