PROTOKÓŁ
z narady roboczej Sołtysów i Przewodniczących Komitetów
Osiedlowych w dniu 10.08.2016 r.
W naradzie uczestniczyli :
- Pan Grzegorz Maciejczyk – Naczelnik Wydz. Bezpieczeństwa , Spraw Społecznych i
Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Kozienicach
- Pan Tomasz Śmietanka – Burmistrz Gminy Kozienice
- Pani Małgorzata Bebelska – Z-ca Burmistrza ds. Społecznych
- Pani Teresa Starzyńska – Dyrektor W-łu Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa i
Środowiska
- Pan Robert Wojcieszek – Prezes KGK Sp. z o.o Kozienice
- Pan Andrzej Wołos – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w
Kozienicach
- Pan Stanisław Jaroszyński – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kozienicach
- Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach
- Sołtysi i Przewodniczący Komitetów Osiedlowych wg załączonej listy obecności
Przybyłych na naradę powitała Pani Wiceburmistrz Małgorzata Bebelska przedstawiając
jednocześnie program narady:
1. Zasady organizacji zebrań w sprawie funduszu sołeckiego
2. Omówienie zmian prawa łowieckiego od 2017r
3. Wolne wnioski.
Następnie zebrani minutą ciszy uczcili pamięć o Pani Cecyli Kaczmarczyk sołtys wsi
Kuźmy, która zmarła 22.07.2016r.
Zebrani otrzymali:
1. Wykazy wysokości środków z funduszu sołeckiego na 2017r
2. Ustawę z dnia 22 czerwca 2016r o zmianie ustawy – Prawo łowieckie
3.Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kozienicach dot. bioasekuracji celem
zabezpieczenia stada trzody chlewnej przed wprowadzeniem wirusa afrykańskiego pomoru
świń.
4. Informację Głównego Inspektoratu Weterynarii dla hodowców trzody chlewnej dotyczącą
afrykańskiego pomoru świń oraz co to jest afrykański pomór świń w celu rozwieszenia na
tablicach ogłoszeń w swoich miejscowościach.
5.Plakaty dot. XVII Dożynek Gminy Kozienice, które odbędą się w Ryczywole w dniu 14
sierpnia 2016r zawierające cały program imprezy oraz są formą zaproszenia mieszkańców na
tegoroczne dożynki.
Ponadto Pani Burmistrz zapoznała zebranych z :
1/ Pismem Poczty Polskiej S.A. Region Sieci Warszawa dot. uruchomienia Agencji
Pocztowej
2/ Komunikatem Starosty Kozienickiego dot. dokonania przeglądów drzew rosnących na
posesjach , działkach będących własnością osób indywidualnych a mogących stwarzać
zagrożenie dla zdrowia , życia lub mienia mieszkańców. W przypadku wystąpienia takich
drzew należy wystąpić z wnioskiem do właściwego Wójta , Burmistrza o ich usunięcie.
Ad.1. Programu spotkania
Temat funduszu sołeckiego omówili:
- Pani Wiceburmistrz Małgorzata Bebelska, która poinformowała zebranych że na 2017r do
rozdysponowania będzie kwota 773 945zł na poszczególne sołectwa. Przypomniała, że sołtysi
otrzymali wysokości kwot do zadysponowania w wymaganym terminie dla swoich sołectw w
związku z tym należy już rozpocząć organizowanie zebrań w swoich miejscowościach i
złożyć stosowne dokumenty do Urzędu aby był czas na zatwierdzenie wniosków bądź
naniesienie ewentualnych poprawek.
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- Pan Andrzej Wołas zabierając głos przypomniał zebranym, że fundusz sołecki funkcjonuje
już dłuższy czas i niektóre zadania która budziły wątpliwości zostały wyeliminowane.
Podkreślił , że ustawa dopuszcza możliwość łączenia funduszu pomiędzy sołectwami dlatego
prosił o zastanowienie się nad współpracą i dobrym połączeniem zadań. Zasugerował m.in.
organizowanie festynów integracyjnych bądź półkolonii dla dzieci. Przypomniał, aby nie
wprowadzać do funduszu zadań inwestycyjnych bo dotyczy on działań drobnych ,
uzupełniających. Zachęcał także sołtysów do organizowania zebrań w swoich
miejscowościach w możliwie jak najszybszym terminie , aby w razie potrzeby był czas na
wprowadzenie poprawek czy uzupełnienie wniosków.
Ad.2. Programu spotkania
Zmiany w ustawie ( od.01.01.2017r) – Prawo łowieckie omówiły Pani: Teresa Starzyńska i
Pani Małgorzata Bebelska.
Dotyczą one m.in.
- Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki
, łosie , jelenie, daniele i sarny w tym przez te zwierzęta w przypadku objęcia ich całoroczną
ochroną.
- dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego odpowiada za szkody wyrządzone przy
wykonywaniu polowania
- wniosek o dokonanie oględzin i oszacowanie szkód a także ustalenie wysokości
odszkodowania właściciel gruntu składa do właściwego ze względu na miejsce wystąpienia
tych szkód wojewody. Wniosek może być złożony do właściwego ze względu na miejsce
wystąpienia szkód wójta , burmistrza albo prezydenta miasta , który przekazuje go
właściwemu wojewodzie niezwłocznie , jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia jego
złożenia.
- oględzin i szacowania szkód dokonuje przedstawiciel wojewody właściwego ze względu na
miejsce wystąpienia tych szkód niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia
otrzymani wniosku.
Pan Grzegorz Maciejczyk nawiązując do często występujących w naszym kraju
niebezpiecznych zjawisk takich jak: burze , nawałnice, gradobicia poinformował zebranych
jak należy postępować , kogo informować w takim przypadku a także gdzie zgłaszać straty.
Następnie głos zabrała Pani Wiceburmistrz Małgorzata Bebelska, która przedstawiła
informację dotyczącą realizacji zadań inwestycyjnych a są to m.in. :
- przebudowa ul. Sienkiewicza na odcinku od ul.Warszawskiej do ul. Głowaczowskiej wraz i
infrastrukturą
- budowa ul. Dolnej w m . Kozienice
-budowa drogi gminnej w m. Holendry Kuźmińskie
- budowa drogi Kociołki – Kajzerówka
- PT, budowa drogi od drogi z kostki do nawierzchni asfaltowej w m. Nowa Wieś
- budowa ul. Zacisznej w m. Aleksandrówka
- przebudowa wylotu na sieci kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej i ul. Czwartek
- wymiana nawierzchni na placu zabaw w m. Świerże Górne
- zakończone zadanie – PT, budowa boiska przy PSP w m. Wólka Tyrzyńska
- zakończone zadanie – PT, remontu ul. Żeromskiego, Konstytucji 3 Maja
- zakończone zadanie – PT, modernizacja obiektów sportowych na terenie PSP Janików –
wymiana bieżni lekkoatletycznej
- zaawansowanie : 70% PT, przebudowa ul. Hamernickiej
- zaawansowanie 70% PT, przebudowa ul. Kolejowej na odcinku ul. Przemysłowej do drogi
powiatowej
- zaawansowanie 75%PT, budowa kanalizacji deszczowej na os. Skarpa, os. Zdziczów
- zaawansowanie 85% PT, termomodernizacja budynków lokali socjalnych
Ponadto zaprosiła zebranych na tegoroczne dożynki, które odbędą się w Ryczywole dnia
14.08.2016 roku. Na dożynki zaprosił również uczestniczący w naradzie Pan Burmistrz
Tomasz Śmietanka.
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W naradzie uczestniczył Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kozienicach Pan Stanisław
Jaroszyński , który poinformował zebranych o groźnym wirusie dot. afrykańskiego pomoru
świń. Udzielił kilka wskazówek takich jak :
- co to jest afrykański pomór świń i jak go rozpoznać
- jak zapobiegać afrykańskiemu pomorowi świń
- co zrobić i gdzie zgłosić jeżeli masz podejrzenie o wystąpieniu tego wirusa
Ponadto zostały rozdane zebranym informacje dla hodowców trzody chlewnej dotyczące
afrykańskiego pomoru świń w celu poinformowania mieszkańców swoich miejscowości
poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń.
Ad.3. Programu spotkania – Wolne wnioski
1.Pani Janina Golik – Świerże Górne
- wyjaśnić co oznacza ogłoszenie Firmy „POLCOMTEL” w/s lokalizacji inwestycji
polegającej na budowie telefonii komórkowej na działce 457/4 w Świerżach Górnych
- zawnioskowała o wybranie jednej osoby z pośród sołtysów i przewodniczących osiedli do
celów organizacyjnych.
2. Pan Arkadiusz Molenda – Osiedle Nr 4 :
- 11.08.2016 o godz. 13,00 w CKA odbędą się warsztaty dot. projektów rewitalizacyjnych,
kto zgłaszał projekty i jakie one są, jakie były kryteria dla zgłaszanych projektów?( co było
przyczyną przedłużenia napraw w CKA)

- czy przewiduje się zagospodarowanie placu na skrzyżowani u ulic Wójcików z ul.
Przemysłową ( do prywatnej posesji i garaży). Jeżeli tak to co jest tam planowane?
- zgłaszam potrzebę umieszczenia nowych koszy na osiedlu ( w miejscach gdzie jest to
wskazane i zasadne) oraz wyminę starych , uszkodzonych skorodowanych – prośba
ponowiona
- proszę o przesunięcie kosza na śmieci bliżej chodnika (obecnie znajduje się zbyt daleko schowany
w żywopłocie), który znajduje się koło Apteki Rodzinnej
- jak wygląda sprawa udrożnienia i naprawy kratek odprowadzających wodę deszczową na ul.
Radomskiej i Hamernickiej? Nic nie zostało naprawione, czy zarządca terenu na którym się
one znajdują był powiadomiony?
- jest słabe oświetlenie chodnika biegnącego pomiędzy ogrodzeniem Straży Pożarnej a
blokami przy ul. Konstytucji - czy coś z tym można zrobić?
- ponownie proszę o organizowanie Nadzwyczajnych Sesji Rady Miejskiej o ile to możliwe
w sali konferencyjnej UM i rejestrowanie ich przez Kronikę Kozienicką.
- co w temacie zmiany kierunku ruchu na jednokierunkowej uliczce łączącej ul.Radomską z
ul. Batalionów Chłopskich(obok Przychodni Millenium )
- dlaczego przy kładzeniu nowych nawierzchni na ulicach nie wymienia się wszystkich rur
przechodzących pod nimi i dlaczego nie wymienia się oświetlenia LED-owe – np. na ul.
Sienkiewicza, Konstytucji?
- na skrzyżowaniach gdzie dochodzi do kolizji i ciężko włączyć się do ruchu z drogi
podporządkowanej oraz w celu uspokojenia ruchu może można by rozważyć zastosowanie
mini rond – takich jak w Magnuszewie .( min. na skrzyżowaniach : Legionów –
Głowaczowska , Lubelska - Przemysłowa).
- czy można ograniczyć ruch samochodów ciężarowych przez miast? Można by wprowadzić
ograniczenie do 10 ton i przekserować ruch z ul. Lubelskiej na ul. Przemysłową , Radomską i
Głowaczowską, to samo zrobić na ul. Warszawskiej
- co roku jest 2 tygodniowa przerwa w dostawie ciepłej wody ( w tym roku przerwa była
krótsza). Czy powodem są tylko remonty czy na to ma wpływ także coś innego. Czy nie da
się tego rozwiązać tak aby tych przerw nie było w ogóle?.
- dlaczego przy wyznaczaniu parkingów wyznacza się miejsca parkingowe pod samochody
miejskie te najmniejsze? Są trzy wielkości miejsc parkingowych i to te średnie powinny być
stosowane. Samochodów średniej wielkości jest najwięcej. Z powodu wyznaczenia za małych
miejsc parkingowych utrudniony jest dostęp do samochodów, często dochodzi do zarysowań ,
blokowany jest ruch – najlepiej można to zauważyć na ul. Batalionów Chłopskich.
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- ponownie zgłaszam sprawdzenie umiejscowienia znaków , poprawę malowania znaków
poziomych . Stwierdzam, że znaków jest za dużo ( w tym informacyjnych), niektórych
brakuje a jeszcze inne stoją w nieodpowiednich miejscach. Oto miejsca gdzie znaki są
uszkodzone, zasłonięte lub nie powinno ich w tym miejscu być:
1/ Chodnik na skrzyżowaniu Sportowa - Warszawska. Pozostały słupek po tabliczce z nazwą
ulicy znajduje się na środku chodnika.
2/ Ul. Warszawska, koło przystanku naprzeciw stadionu. Znak schowany w koronie drzewa.
3/ Skrzyżowanie Warszawska- 1go Maja: znak po lewej stronie – „przejście dla pieszych” jest
niepotrzebny.
4/ Znak informacji turystycznej na Radomskiej obok Promyka – stoi w złym miejscu , nikogo
skutecznie nie informuje.
5/ Ul. Hamernicka skrzyżowanie z ulicą Czwartek – wyblakły znak „ koniec strefy prędkości
do 40 km/h” oraz mogący wprowadzić w błąd poprzez złą lokalizację znak „koniec drogi z
pierwszeństwem” ( powinien być za ul. Czwartek).
6/ Skrzyżowanie Głowaczowska- Legionów pozostał słupek po znaku informacji
turystycznej.
- Co z monitoringiem na skwerku – problem picia alkoholu, zakłócanie porządku , utrudnianie
korzystania ze skwerku dla mieszkańców. Czy podjęto jakieś działania w celu przywrócenia
skweru mieszkańcom?.
- chodnik na ul. Lubelskiej – na ostatniej naradzie byłem informowany, że UM nie będzie go
naprawiał. Czy coś się zmieniło, ponieważ w dwóch miejscach jest poprawiony i czy w
pozostałych też będzie?.
3. Pan Leszek Matuszewski – Ryczywół
- zwiększyć patrol Policji ( piątek - sobota) przed dożynkami w Ryczywole
- przysłać koparko-ładowarkę „CASE” w celu uporządkowania terenu na początku września
przed uroczystościami ,które odbędą się 11.09.2016r.
- przyśpieszyć nadanie nazwy rynku w Ryczywole.
- zaprosił zebranych na tegoroczne dożynki, które odbędą się 14.08.2016r
4.Pan Józef Cytryniak – Komitet Osiedlowy Nr 1
- aktywować przejście w ul. Paderewskiego do śmietnika w/w bloku Konarskiego 3
- zobligować właściciela nieruchomości przy ul. Kopernika do naprawy ogrodzenia od strony
parkingu oraz uporządkowania posesji .
- dokonać przeglądu chodników pod względem ich zachwaszczenia oraz wykonać cięcia
zwisających gałęzi nad chodnikami
- jaki dalszy los suchych purpurowych buków?
- Kiedy KGK Sp. z o.o planuje wykonanie c.o. w ul. Słowackiego?
5. Pan Henryk Jaworski – Komitet Osiedlowy nr 2 zgłosił:
- wycięcie krzaków (chaszczy)z lasku położonego pomiędzy ZSZ Nr1 w Kozienicach a
Osiedlem Zdziczów gdyż taki stan jaki jest obecnie stwarza zagrożenie dla przechodzących
tamtędy mieszkańców pobliskich osiedli oraz utworzenie ścieżek spacerowych jak również
placu rekreacyjnego w tym małym kompleksie leśnym.
- zainstalowanie sygnalizacji świetlnej lub zastosowanie innego rozwiązania ( np. zmiana
znaku ustąp pierwszeństwo na znak STOP i zastosowanie znaku aktywny STOP)na
skrzyżowani u ul. Kasztanowej z ul. Sikorskiego mającego na celu ograniczenie liczby kolizji
na tym skrzyżowaniu. Koniecznym również jest wycięcie krzaków w pasie drogowym
zasłaniającym widoczność użytkownikom ulicy Solidarności dojeżdżającym do ul.
Sikorskiego w kierunku ul. Kasztanowej.
6. Pan Artur Kobus – Wola Chodkowska
- naprawić znak informacyjny o przejściu dla pieszych
7. Pan Grzegorz Kurek - Aleksandrówka
- rozbudowa sieci wod-kan ul. Diamentowa i Różana
8. Pani Joanna Tasak – Holendry Kuźmińskie
- przywieźć 7 wywrotek tłucznia na drogę
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- zgłosiła uszkodzony hydrant przy nowej drodze – należy go sprawdzić
- podziękowała Panu Burmistrzowi i Radzie Miejskiej za wybudowanie nowej drogi.
9.Pani Grażyna Karaś Kociołki
- zlikwidować dziurę w asfalcie przy posesji nr 30.
10. PanAndrzej Kowalski – Kępa Wólczyńska
- przywieźć 5 wywrotek kruszywa na drogę
11.Pan Andrzej Lenarczyk – Przewóz
- udrożnić rzekę Zagożdżonkę od Przewozu do ujścia i usunąć zwalone drzewa
12. Pan Grzegorz Wrona – Staszów
- zawnioskował o kontrolę cieków głównych pod względem drożności ( brak kontroli nad
bobrami).
13. Pan Zdzisław Gregorczyk – Chinów
- na jakim etapie jest realizacja wniosku budowy oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej
Nr 79
Na zadane pytania i wnioski odpowiedzi udzielali :
1. Pani Wiceburmistrz Małgorzata Bebelska odpowiadała na bieżąco na zadane pytania i
wnioski m. in. w sprawie:
- realizacji inwestycji na terenie miasta i wsi
- planowanych imprezach kulturalno-atrystycznych na najbliższy okres m. in.
Festiwal Bogusława Klimczuka i dożynki gminne
2. Pan Teresa Starzyńska w sprawie:
- zmian w prawie łowieckim
- programu tegorocznych dożynek
- wyschniętych drzew
3. Pan Grzegorz Maciejczyk omówił sprawy dot. :
- anomalii pogodowych, jak należy się do nich przygotować i jak reagować.
- o działaniach profesjonalnych służb takich jak : Straż czy Policja
4. Pan Robert Wojcieszek Prezes KGK Kozienice omówił sprawy dot. drożności
kanalizacji na terenie miasta.
Na zakończenie narady Pani Burmistrz podziękowała zebranym za przybycie
informując jednocześnie, że wnioski zostaną przekazane merytorycznym dyrektorom,
którzy dokładnie im się przyjrzą, oszacują możliwości realizacji bądź przekażą
właściwym adresatom.
.
Na tym protokół zakończono .
Protokołowała:
Celina Krakowska
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