P R O T O K Ó Ł Nr L/2010
Z S E S J I RADY MIEJSKIEJ w K O Z I E N I C A C H
odbytej w dniu 25 sierpnia 2010r. w sali posiedzeń Rady Miejskiej
w Kozienicach, ul. Parkowa 5

Ad. 1.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Mariusz Prawda o godzinie 15.30
otworzył Nadzwyczajną S e s j ę Rady Miejskiej w Kozienicach i po powitaniu
Radnych, Z-cy Burmistrza, Skarbnika, Sekretarza Gminy, Dyrektorów Wydz. Urzędu
Miejskiego oraz wszystkich obecnych na sali obrad, oświadczył iż zgodnie z listą
obecności aktualnie uczestniczy 19 osób, co wobec ustawowego składu Rady
wynoszącego 21 Radnych, stanowi qworum do podejmowania uchwał, decyzji.
Lista obecności Radnych stanowi integralną część niniejszego protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Mariusz Prawda przypomniał,
że porządek dzisiejszej Nadzwyczajnej Sesji przedstawia się następująco:

Proponowany porządek Nadzwyczajnej S e s j i :
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3. Interpelacje i zapytania Radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1.– zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu:
„ Młodzi-żądni inspiracji do tworzenia” nr wniosku KL/05134/09/7.2.1,
4.2. – zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu:
„ Mój własny e-learning – uczymy się na najwyższym poziomie
nr wniosku POKL.09.01.02.-14-071/09.
4.3. – zmian w uchwale budżetowej na rok 2010,
4.4. – zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz
upoważnienia Burmistrza Gminy Kozienice do wystawienia weksla
„In blanco”,
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Mariusz Prawda zwrócił się z pytaniem, czy
ktoś z Radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w wyżej
wymienionym porządku obrad?
Radni nie zgłosili żadnych zmian, bądź innych propozycji.
Proponowany porządek Sesji j.w. został przyjęty w głosowaniu jawnym,
w obecności 19 Radnych bez uwag – jednogłośnie.

Ad. 2.
Punkt 2 - to przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
Protokoł Nr XLIX/2010 z dnia 25 czerwca 2010r. został przyjęty przez aklamację.
Ad. 3.
W punkcie interpelacje i zapytania radnych, głos zabrał Radny Pan Henryk Jaworski.
Radny zapytał – czy będzie odprowadzona deszczówka w ulicy Dębowej
i Świerkowej?
Ad. 4.
Zanim przystąpiono do przedstawiania projektów uchwał, Skarbnik Gminy
Pani Dorota Galińska oraz Dyrektor Wydziału Edukacji Pan Robert Boryczka omówili
kolejno projekty uchwał, które zostały przekazane Radnym we właściwym
nadzwyczajnym terminie na piśmie.
Po czym przedstawiono następujące projekty uchwał w sprawie:
4.1.
- zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu:
„ Młodzi-żądni inspiracji do tworzenia” nr wniosku KL/05134/09/7.2.1,
Zgłoszony projekt uchwały, w głosowaniu jawnym, w obecności 19 Radnych został
przyjęty bez uwag – jednogłośnie.
Uchwała Nr L/520/2010 w załączeniu do protokołu.
4.2.
– zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu:
„ Mój własny e-learning – uczymy się na najwyższym poziomie
nr wniosku POKL.09.01.02.-14-071/09.
Zgłoszony projekt uchwały, w głosowaniu jawnym, w obecności 19 Radnych został
przyjęty bez uwag – jednogłośnie.
Uchwała Nr L/521/2010 w załączeniu do protokołu.
4.3.
- zmian w uchwale budżetowej na 2010r.
Projekt uchwały został przyjęty w głosowaniu jawnym, w obecności 19 Radnych bez
uwag – jednogłośnie.
Uchwała Nr L/522/2010 w załączeniu do protokołu.
4.4.
- zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz
upoważnienia Burmistrza Gminy Kozienice do wystawienia weksla
„In blanco”,
Zgłoszony projekt uchwały, w głosowaniu jawnym, w obecności 19 Radnych został
przyjęty bez uwag – jednogłośnie.
Uchwała Nr L/523/2010 w załączeniu do protokołu.
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Ad. 5.
W kolejnym punkcie Z-ca Burmistrza ds. technicznych Pan Igor Czerwiński
udzielił odpowiedzi na zapytania zgłoszone przez Radnego Henryka Jaworskiego:
Poinformował, że projekt budowy kanalizacji deszczowej na wyżej wymienionych
ulicach jest w trakcie opracowywania, ale jego wdrażanie ma się odbywać wraz
z modernizacją drogi krajowej nr 48. Woda opadowa z ulic Dębowej i Świerkowej
miałaby być odprowadzana do instalacji kanalizacyjnej drogi krajowej nr 48.
Stosowne decyzje powinny być podjęte w przyszłym roku. W tym roku natomiast
wykonywana jest instalacja na ulicy Ciekawej, na Os. Borki.
Na dodatkowe zapytanie Radnego Henryka Jaworskiego, tj. czy możliwe jest
punktowe odprowadzanie wody z zastoin, np. poprzez budowę dwóch lub większej
liczby studzienek, Z-ca Burmistrza ds. technicznych Pan Igor Czerwiński stwierdził,
że nie ma takiej możliwości.

Ad.6.
W tym punkcie głos zabrało trzech Radnych:
Radny Pan Andrzej Gogacz zwrócił się z zapytaniem - czy istnieje plan,
bądź program remontu ulicy Batalionów Chłopskich, ponieważ nie
zakończono jeszcze tej inwestycji, nie wiadomo ile czasu potrwa i wobec
tego taki program prac powinien być opracowany i wprowadzany w życie;
- Radny Pan Stanisław Kuźnar również odniósł się do przebudowy ulicy
Batalionów Chłopskich, wnioskując o prowadzenie robót na dwie zmiany,
tak by jak najszybciej je zakończyć i nie powodować uciążliwości dla
mieszkańców, chociażby powiązanej z brakiem miejsc parkingowych.
- Radny Pan Mariusz Ptaszek złożył wniosek o wyjaśnienie sprawy instalacji
„witacza” w Ryczywole. Poinformował zebranych, że zwrócono się do
niego z Wydziału Promocji UM z prośbą o odłączenie sieci energetycznej
na terenie inwestycji tak, by umożliwić bezpieczne postawienie pod nią
„witacza”. Niestety, pomimo zapewnień, iż wszystko jest dokładnie
opracowane okazało się, że „witacz” z uwagi na swą wysokość będzie zbyt
blisko przewodów. Nie może więc tam dalej pozostawać.
Ponadto zapytał - kto ponosi odpowiedzialność za takie niedopatrzenie oraz
czasowe, bezsensowne pozbawienie mieszkańców Ryczywołu energii
elektrycznej, i jak ta sprawa zostanie załatwiona?
-

Odpowiedzi na wnioski Radnych udzielił Burmistrz Pan Igor Czerwiński:
Poinformował m.in.: istnieje program prac i jest systematycznie realizowany.
Główne roboty drogowe na fragmencie ulicy Batalionów Chłopskich, czyli od
ulicy Lubelskiej w stronę dawnego „0ka”, powinny się zakończyć do końca
tygodnia. Natomiast finalizacja całej inwestycji planowana jest na koniec
września br., tj. niestety o miesiąc dłużej, niż pierwotnie zakładano.
Wspomniane opóźnienia wynikają z niekompletnego zinwentaryzowania
mediów przebiegających pod ulicą, wobec czego robotnicy natrafiają na
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instalacje, których nie ma w planach, to spowalnia prace. Trudności te są
jednak na bieżąco usuwane.
Burmistrza poparł też Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Mariusz Prawda,
który za przyczynę opóźnień uznał niedokładne plany, poza tym stwierdził, że
zastępczy parking przy ulicy Lubelskiej nie jest całkowicie wykorzystywany,
wobec czego nie ma problemu braku miejsc parkingowych.
Radnego Stanisława Kuźnara Burmistrz Czerwiński poinformował, że trudno
wykonywać prace na dwie zmiany, gdyż hałas mógłby być uciążliwy dla
mieszkańców pobliskich zabudowań.
Sprawa Radnego Mariusza Ptaszka ma być wyjaśniana.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Mariusz Prawda poinformował zebranych
Radnych o kilku istotnych sprawach:
-

-

-

-

W sobotę 28 sierpnia podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki im.
Bogusława Klimczuka wystąpi Doda. Początek jej koncertu zaplanowano
na godz. 21.00. Jeżeli zaproszeni Radni będą chcieli uczestniczyć w tym
wydarzeniu, to proszeni są o zajęcie swych miejsc do godz. 18.00,
ponieważ pomimo 60-osobowej ochrony wokalistki oraz sił Policji,
zgromadzony tłum może później uniemożliwić Radnym dojście na miejsce.
Następna sesja być może odbędzie się w dniu 9 września 2010 roku, lecz
nie jest to przesądzone. Informacje dla Radnych pojawią się w przyszłym
tygodniu.
Jest propozycja upamiętnienia zmarłego niedawno wybitnego artysty ziemi
kozienickiej – Pana Grzegorza Szewczyka – poprzez np. Izbę pamięci.
Komisja Oświaty proszona jest o opinię w tej sprawie.
Pojawiła się propozycja ze strony Pani Natalii Wiśniowskiej, absolwentki
socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego-wraz z przyjacielem stworzyła ona
serwis twojpolityk.pl, który umożliwia politykom stworzenie własnej strony
internetowej. Jeśli ktoś z Radnych jest zainteresowany propozycją, może
zapoznać się ze szczegółami tej oferty na stronie internetowej Pani Natalii.

Ad. 7.
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej p. Mariusz
Prawda dokonał zamknięcia o godz. 16.05 L Nadzwyczajną SE S J Ę RADY
MIEJSKIEJ w KOZIENICACH.
Na tym protokoł zakończono
Protokołował
z upow. Maciej Makaruk

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
MARIUSZ PRAWDA
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