PROTOKÓŁ
z narady roboczej Sołtysów i Przewodniczących Komitetów
Osiedlowych w dniu 14.11.2014 r.

W naradzie uczestniczyli :
- Pan Tomasz Śmietanka – Burmistrz Gminy Kozienice
- Pani Małgorzata Bebelska – Z-ca Burmistrza ds. Społecznych
- Pan Igor Czerwiński – Z-ca Burmistrza ds. Technicznych
- Pan Robert Wojcieszek – Prezes KGK Kozienice
- Pani Teresa Starzyńska – Dyrektor W-łu Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa i
Środowiska
- Pan Piotr Szafran – Dyrektor Wydziału Infrastruktury
- Pan Stanisław Siderski - Sekretarz Gminy Kozienice
- Przedstawiciele KPP 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. Przygotowanie Gminy Kozienice do sezonu zimowego na 2015rok.
2. Podziękowanie jednostkom pomocniczym Gminy Kozienice za współpracę w
kadencji 2010-2014.
3. Wolne wnioski .
Ad.1.
W sprawie przygotowania Gminy Kozienice do sezonu zimowego głos zabrali :
- Pan Igor Czerwiński
- Pan Robert Wojcieszek
- Pan Piotr Szafran
Pan I. Czerwiński poinformował, że za utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w okresie
zimy odpowiada KGK Kozienice a za utrzymanie chodników przy posesjach odpowiada
właściciel posesji.
Pan Prezes KGK Kozienice poinformował, że sól i piach został zakupiony a firma
wyposażona jest w sprzęt do tego służący ( pługi, ciągniki, spycharki) . Inne drogi m.in.
krajowe, powiatowe obsługiwane są przez swoich właścicieli.
Ponadto Pan Prezes powołując się na artykuł gazecie dot. trucia mieszkańców przez
oczyszczalnię ścieków szczegółowo wyjaśnił, że informacje są nieprawdziwe a oczyszczalnia
jest biologiczno-mechaniczna.
Ad.2.
Następnie głos zabrał Pan Burmistrz Tomasz Śmietanka, który podsumowując kadencję 20102014 omówił:
- sprawy dot. pozyskiwania środków z Unii Europejskiej
- dochody własne
- zdolność kredytową
- wskaźniki płynności
- nowe projekty i pozyskanie środków zewnętrznych na drogi i inne inwestycje
- koszty funkcjonowania szkół
- modernizację obiektów sportowych
- bezpieczeństwo publiczne ( policja, szpital, straż)
- mieszkalnictwo na potrzeby komunalne
- pomoc społeczną
- współpracę z jednostkami pomocniczymi gminy
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Ponadto podziękował za współpracę jednostkom pomocniczym Gminy Kozienice za ich trud
i pracę samorządowców . Pan Burmistrz życząc sukcesów w życiu zawodowym i osobistym
wręczył sołtysom i przewodniczącym komitetów osiedlowych dyplom i upominek w postaci
książki swojego autorstwa pt. „ Polityka społeczna Gminy jako czynnik rozwoju lokalnego (
na przykładzie gmin miejsko-wiejskich: Grójec, Kozienice, Szydłowiec)”.
Na zakończenie narady Pan Sekretarz podziękował zebranym za przybycie
jednocześnie zapraszając na kolejne spotkanie.
.
Na tym protokół zakończono .
Protokołowała:
Celina Krakowska
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