P R O T O K Ó Ł Nr XXXVI /2013
Z S E S J I RADY MIEJSKIEJ w K O Z I E N I C A C H
odbytej w dniu 24 października 2013r w sali konferencyjnej Urzędu
Miejskiego w Kozienicach

Ad. 1.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Mariusz Prawda o godzinie 13-tej
otworzył S e s j ę Rady Miejskiej w Kozienicach i po powitaniu Radnych,
Burmistrza, Z-ców Burmistrza, Skarbnika, Sekretarza Gminy, Dyrektorów Wydz.
Urzędu Miejskiego, Starostę Powiatu Kozienickiego Pana Janusza Stąpóra,
nowego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach
brygadiera Pana Krzysztofa Zyzek, zaproszonych Gości oraz wszystkich
obecnych na sali obrad oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
uczestniczy 20 osób, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego
21 Radnych, stanowi qworum do podejmowania uchwał, decyzji.
Lista obecności Radnych Rady Miejskiej stanowi integralną część niniejszego
protokołu.
Przed realizacją porządku obrad miała miejsce miła uroczystość wręczenia
Listów Gratulacyjnych dla:
 Pana Łukasza Łuczyńskiego – zawodnika Nadwiślańskiego Klubu Sportów
Walki :WULKAN” za zdobycie Złotego Medalu w konkurencji Knockdown
(kategoria powyżej 80kg ) podczas Pucharu Polski Juniorów i Seniorów
w Oyama Karate Radom 2013 w dniach 24-25 listopada 2013r.
 Pana Grzegorza Rusinowskiego za zdobycie I miejsca w klasyfikacji
generalnych zawodów rowerowych z cyklu Legia MTB Maraton 2013.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Mariusz Prawda przypomniał,
że porządek dzisiejszej Sesji przedstawia się następująco:
Proponowany porządek 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 zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok,
4.2 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata
2013-2024,
4.3 emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu,
4.4 wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Kozienickiej
Gospodarki Komunalnej w Kozienicach Sp. z o.o. z siedzibą w Kozienicach
ul. Przemysłowa 15
4.5 uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy
Kozienice,
4.6 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
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uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
4.7 wprowadzenia zwolnień z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Kozienice,
4.8 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości,
4.9 wyrażenia zgody zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu działki
oznaczonej numerem 3184/1 położonej w Kozienicach,
4.10 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu części
działki oznaczonej numerem 2502/1 położonej w Kozienicach,
4.11 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu części
działki oznaczonej numerem 3279 położonej w Kozienicach.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kozienice w roku
szkolnym 2012/2013.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. 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 20 Radnych bez uwag – jednogłośnie.
Ad. 2
Punkt 2 - to przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
Protokoł Nr XXXV/2013 z dnia 26 września 2013r. został przyjęty poprzez
aklamację.
Ad. 3
W punkcie interpelacje i zapytania Radnych, głos zabrali:
Radny Pan Andrzej Wołos zapytał:
 W związku z rozwiązaniem umowy z firmą, która zajmowała się remontem
drogi do Wilczkowic Górnych - kto obecnie odpowiada za utrzymanie
drogi? Jakie są dalsze kroki w celu wykonania zadania w roku bieżącym?
 Czy Gmina zamierza wprowadzić uproszczenia w procedurze wydawania
kart w programie „Kozienicka Duża Rodzina” ?
Radna Pani Anna Kurp zapytała:
 Czy zostaną poczynione kroki w celu naprawienia wejścia na cmentarz
w Kozienicach od strony strzelnicy? Dotyczy to zrobienia schodów lub
podjazdu.
 Czego dotyczyły syreny alarmowe, które słyszeliśmy w Kozienicach w dniu
23.10.2013r ?
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Radna Pani Małgorzata Kuśmierczyk – Balcerek zapytała:
 Czy istnieje możliwość założenia monitoringu lub monitorowania z kamer
szkolnych placu zabaw przy Gimnazjum Nr 1? Zdaniem Radnej plac ten
jest nieprawidłowo użytkowany, coraz więcej ludzi przebywa na nim, jest
brudno, w nocy hałas, picie alkoholu oraz notoryczne zaśmiecanie.
Radny Pan Stanisław Kuźnar zapytał:
 Dlaczego przez trzy miesiące nie podejmowano żadnych działań w sprawie
drogi do Wilczkowic Górnych? Obecna droga jest dużą uciążliwością dla
mieszkańców. Czy zostaną podjęte dalsze kroki w tej sprawie?
 Dlaczego wykonawca zszedł z budowy Centrum Kulturalno – Artystycznego
( na tej budowie nic się nie dzieje)?
 Jakie działania podejmuje Gmina w sprawie pozyskiwania środków unijnych
na remont sieci ciepłowniczej?
Radny Pan Ryszard Zając zapytał:
 Jakie są podejmowane działania w celu podwyższenia frekwencji na
basenie w Kozienicach?
Radny Pan Edward Pułkowski zapytał:
 Czy szkoły w naszej Gminie są przygotowane na przyjęcie 6-latków w roku
szkolnym 2014?
Radna Pani Renata Wołos zapytała:
 Ile jest pomieszczeń przeznaczonych dla organizacji pozarządowych
w budynku po dawnym WKU? Kiedy lokale będą gotowe i jakie organizacje
pozarządowe będą miały tam siedziby?
Radny Pan Krzysztof Zając zapytał:
 Czy przybudówka przy ul. Skłodowskiej zostanie odremontowana albo
zburzona, gdyż stanowi szpecący element w obecnej zabudowie?
Ad. 4
Burmistrz Gminy Pan Tomasz Śmietanka przedstawił następujące projekty
uchwał :
4.1 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2013;
Zgłoszony projekt uchwały, w głosowaniu jawnym, w obecności 20 Radnych został
przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się.
Uchwała Nr XXXVI/374/2013 w załączeniu do protokołu.
4.2 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na
lata 2013-2026;
Zgłoszony projekt uchwały, w głosowaniu jawnym, w obecności 20 Radnych został
przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się.
Uchwała Nr XXXVI/ 375/2013 w załączeniu do protokołu.
4.3 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu;
Zgłoszony projekt uchwały, w głosowaniu jawnym, w obecności 20 Radnych został
przyjęty przy jednym głosie przeciwnym.
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Uchwała Nr XXXVI/ 376/2013 w załączeniu do protokołu.
4.4 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego
Kozienickiej Gospodarki Komunalnej w Kozienicach Sp. z o.o. z siedzibą
w Kozienicach ul. Przemysłowa 15;
Zgłoszony projekt uchwały, w głosowaniu jawnym, w obecności 20 Radnych został
przyjęty bez uwag – jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXVI/ 377/2013 w załączeniu do protokołu.
Zanim treść poniższej uchwały, kilka słów wstępnego komentarza na temat
zasad segregacji odpadów, częstotliwości i sposobu ich odbierania, dbania o
czystość na terenie posesji i wokół niej czy o obowiązkach osób posiadających
zwierzęta domowe zaprezentował Burmistrz Gminy Pan Tomasz Śmietanka m.in.:
Jest to sprawa świeża, która sprawia Gminie jak i mieszkańcom dużo kłopotów.
Zbierano wnioski od mieszkańców i od podmiotów, które będą świadczyć usługi
pod kątem uproszczenia zapisów, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców. Gorąca dyskusja była również na naradzie korekcyjnej, stare zapisy
między innymi w § 12 w pewnej części mogą zakłócać współżycie mieszkańców.
Zapis pierwotny nie był precyzyjny.
Dyskusja jaka się rozwinęła wśród Radnych dotyczyła głównie miejsc, w których
należy ustawiać pojemniki z odpadami w dniu ich odbioru z zabudowań
jednorodzinnych oraz zasad obowiązujących właścicieli psów podczas ich
wyprowadzania na spacer oraz miejsc użyteczności publicznej.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Pan
Andrzej Wołos zgłosił następujące poprawki:
 § 2 pkt. 2, str.2 akapit pierwszy skreślamy literkę „e” oraz skreślamy zdanie
„Natomiast odpady wielkogabarytowe należy wystawiać w miejscach
ustawienia pojemników do zbiórki odpadów we wszystkich rodzajach
zabudowy zarówno na wsi jak i w mieście” - pozostała część akapitu
pozostaje bez zmiany.
W akapicie 3 po słowie PSZOK dodajemy zdanie:
„Natomiast odpady oznaczone literką „e” czyli odpady wielkogabarytowe we
wszystkich rodzajach zabudowy zarówno na wsi jak i w mieście będą
odbierane przez mobilny PSZOK” na zlecenie Gminy - dalsza część
akapitu pozostaje bez zmian.
Poprawka została przyjęta w głosowaniu jawnym w obecności 20 Radnych
bez uwag jednogłośnie.
 § 7 zapis w punkcie 3 zakończyć wyrazem „potrzeb”, a pozostałą część
zapisów wykreślić.
Poprawka została przyjęta w głosowaniu jawnym w obecności 20 Radnych
bez uwag jednogłośnie.
 § 9 pkt. 1 wers 4 - wykreślić całe zdanie.
Poprawka została przyjęta w głosowaniu jawnym, w obecności 20 Radnych
bez uwag jednogłośnie.
W dalszej części obrad Wiceprzewodnicząca Komisji Gospodarki
Przestrzennej, Budownictwa, Komunikacji i Bezpieczeństwa Publicznego Pani
Alicja Kordula zgłosiła następujące poprawki:
 Wykreślić w § 12 pkt. 3, zastępując zapisem z poprzedniego Regulaminu:

4

/Uchwała Nr XXVI/277/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 6 grudnia
2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Czystości i Porządku na terenie
Gminy Kozienice/ tj. § 13 pkt. 4
- Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać
w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy
możliwością swobodnego wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej
możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru, zgodnie
z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości:
dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów przedsiębiorcy za
zgodą właściciela nieruchomości w celu odbioru odpadów przedsiębiorcy za
zgodą właściciela nieruchomości w celu odbioru odpadów zgromadzonych
w pojemnikach.
Za przyjęciem poprawki jako całość głosowało: za – 4 głosy, przeciw - 11,
wstrzymujących się – 2 głosy.
Poprawka została odrzucona.
2/ Kolejna propozycja Komisji dotyczyła zmian zapisów w Rozdziale VI
o następującym brzmieniu :
Rozdział VI
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku.
§ 18
1. Utrzymujący zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za
zachowanie utrzymywanych zwierząt oraz mają obowiązek stałego
i skutecznego dozoru nad nimi.
2. Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani do zachowania środków
ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi, a także zwierząt.
3. Na terenie nieruchomości prywatnej pies może przebywać na swobodzie, o ile
nieruchomość posiada ogrodzenie uniemożliwiające wydostanie się psa poza
jej teren i widoczne oznakowanie tablicą ostrzegawczą.
4. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy powinny być
wyprowadzane na smyczy, a zwierzęta agresywne lub mogące stanowić
zagrożenie dla otoczenia, również w kagańcach i pod opieką dorosłych, które
zapewnią sprawowanie nad nimi kontroli.
5. Dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy jedynie w miejscach mało
uczęszczanych przez ludzi oraz na obszarach oznaczonych jako wybiegi dla
psów, pod warunkiem zapewnienia przez właściciela lub opiekuna pełnej
kontroli zachowania psa.
6. Zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt domowych na tereny
placów gier i zabaw dzieci.
7. Utrzymujący psy i inne zwierzęta domowe zobowiązani są do posiadania
dowodu aktualnych szczepień ochronnych, wymaganych bądź zarządzanych
przez odpowiednie służby weterynaryjne.
8. Zaleca się elektroniczne znakowanie psów (czipowanie).
9. Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani zapewnić by zwierzęta nie
zanieczyszczały miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku.
W szczególności utrzymujący i wyprowadzający zwierzęta domowe są
zobowiązani do bezzwłocznego usuwania odchodów tych zwierząt.
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10. Odchody zwierząt należy umieszczać w oznakowanych pojemnikach, koszach
lub pojemnikach na odpady „zmieszane”.
Po czym Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Edward Pułkowski
zaproponował , aby w § 18 pkt. 6 dopisać „cmentarze, szkoły, kościoły, tereny
użyteczności publicznej”.
Za przyjęciem poprawki jako całość głosowało: za – 1 głos, przeciw 16,
wstrzymujących – 3 głosy.
Poprawka została odrzucona.
Radna Pani Anna Kurp oraz Radna Małgorzata Kuśmierczyk – Balcerek były
przeciwne powyższej propozycji. Zdaniem Radnych takie uszczegóławianie nie
ma sensu.
Dyrektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska odniosła się
do proponowanych zmian, jako przykład podała wyrok NSA mówiący o
generalnych zasadach, które mogą się znaleźć w aktach prawnych i które by nie
spowodowały uchylenie całego Regulaminu. Pani Dyrektor zwróciła uwagę na
fakt, że zapisy w aktach prawnych nie mogą się dublować, dlatego też w tym
regulaminie nie ma tych zapisów dotyczących porządku i czystości, które są
zawarte w innych aktach prawnych.
W związku z tym, że powyższa dyskusja wywołała wiele kontrowersji
Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił kilku minutową przerwę, celem
uzgodnienia nieścisłości.
Po przerwie Przewodniczący Rady Miejskiej wznowił obrady.
Radny Pan Włodzimierz Kowalski zgłosił wniosek, aby w & 18 wykreślić punkt
4 pierwotnego zapisu, a wprowadzić punkt 4 i 5 & 18 z propozycji poprawki
Komisji Gospodarki Przestrzennej, Budownictwa, Komunikacji i Bezpieczeństwa
Publicznego.
Punkt 5 i 6 pierwotnego zapisu otrzymuje numer 6 i 7.
Poprawka została przyjęta, w głosowaniu jawnym, w obecności 19 Radnych przy
jednym głosie wstrzymującym się.
Burmistrz Gminy Pan Tomasz Śmietanka zgłosił poprawkę aby w & 12 pkt. 3.
wers 2 zamiast „i” wpisać „albo”.
Zgłoszona poprawka przez Burmistrza Gminy została przyjęta, w głosowaniu
jawnym, w obecności 20 Radnych przy jednym głosie wstrzymującym się.
Po czym treść projektu uchwały j.n. z uwzględnieniem przyjętych powyżej
poprawek przez Radę Miejską
4.5 w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na
terenie Gminy Kozienice;
Zgłoszony projekt uchwały, w głosowaniu jawnym, w obecności 20 Radnych został
przyjęty – jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXVI/ 378/2013 w załączeniu do protokołu.
4.6 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
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uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi;
Burmistrz Gminy do w/w projektu zgłosił poprawkę: aby w & 1 pkt.1, wers 6
brzmienie „ odpady wielkogabarytowe - co dwa miesiące” - wykreślić oraz
brzmienie pkt. 2, wers 5 „odpady wielkogabarytowe – co miesiąc”– wykreślić.
Poprawka została przyjęta, w głosowaniu jawnym, w obecności 20 Radnych
bez uwag – jednogłośnie.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Pan
Marek Kapusta zgłosił poprawkę w & 1 pkt. 1 ,2 ujednolicić zapis: brzmienie
„co tydzień” zamienić na brzmienie „ raz w tygodniu”
Powyższa poprawka została przyjęta, w głosowaniu jawnym, w obecności
20 Radnych bez uwag – jednogłośnie.
Zgłoszony projekt uchwały j.w, z uwzględnieniem przyjętych przez Radę poprawek
został przyjęty w głosowaniu jawnym, w obecności 20 Radnych bez uwag –
jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXVI/379/2013 w załączeniu do protokołu.
4.7 w sprawie wprowadzenia zwolnień z opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Kozienice;
Zgłoszony projekt uchwały, w głosowaniu jawnym, w obecności 20 Radnych został
przyjęty bez uwag – jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXVI/380/2013 w załączeniu do protokołu.
4.8 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości;
Zgłoszony projekt uchwały, w głosowaniu jawnym, w obecności 20 Radnych został
przyjęty bez uwag – jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXVI/381/2013 w załączeniu do protokołu.
4.9 w sprawie wyrażenia zgody zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu
działki oznaczonej numerem 3184/1 położonej w Kozienicach;
Zgłoszony projekt uchwały, w głosowaniu jawnym, w obecności 19 Radnych został
przyjęty bez uwag – jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXVI/ 382/2013 w załączeniu do protokołu.
4.10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu
części działki oznaczonej numerem 2502/1 położonej w Kozienicach;
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Pan
Andrzej Wołos zgłosił poprawkę do powyższego projektu uchwały, aby zawarcie
kolejnej umowy na okres 1 roku zamienić na okres 2 lat.
W tym momencie Radna Pani Ewa Malec wyłączyła się z głosowania nad
powyższym projektem Uchwały, zgodnie ze złożonym pismem do
Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Poprawka została przyjęta, w głosowaniu jawnym, w obecności 19 Radnych
bez uwag – jednogłośnie.
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Zgłoszony projekt uchwały, z uwzględnieniem przyjętej powyżej poprawki
został przyjęty, w głosowaniu jawnym, w obecności 19 Radnych bez uwag –
jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXVI/383/2013 w załączeniu do protokołu.
4.11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu
części działki oznaczonej numerem 3279 położonej w Kozienicach;
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Pan
Andrzej Wołos zgłosił poprawkę, aby zawarcie kolejnej umowy na okres 3 lat
zamienić na okres 2 lat.
Poprawka została przyjęta, w głosowaniu jawnym, w obecności 19 Radnych
przy dwóch głosach wstrzymujących się
Zgłoszony projekt uchwały, z uwzględnieniem przyjętej powyżej poprawki został
przyjęty, w głosowaniu jawnym, w obecności 19 Radnych przy dwóch głosach
wstrzymujących się.
Uchwała Nr XXXVI/384/2013 w załączeniu do protokołu.
Ad.5
Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kozienice w roku
szkolnym 2012/2013 przedstawił Dyrektor Wydziału Edukacji Pan Robert
Boryczka.
Informacja stanowi integralną część niniejszego protokołu.
Do przedstawionej informacji uwag nie zgłoszono.
Ad. 6
W kolejnym punkcie Burmistrz Gminy Pan Tomasz Śmietanka udzielił
odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Dot. budowy drogi do Wilczkowic Górnych
Za utrzymanie drogi odpowiada jej właściciel. W dniu 30.10.2013 roku
odbędzie się ponowny przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót. Termin
wykonania zadania określono w SIWZ do dnia 31.12.2013r. Zgodnie
z wymaganiami SIWZ roboty bitumiczne należy wykonać do dnia 06.12.2013r.
W dniu dzisiejszym wystąpiono do ubezpieczyciela z wezwaniem o zapłatę
należności z tytułu rozwiązania umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy.
Dot. programu „Kozienicka Duża Rodzina
Od czerwca 2012r realizowany jest w Gminie Kozienice Program
„Kozienicka Duża Rodzina”. Program kierowany jest do rodzin wielodzietnych,
zamieszkałych na terenie Gminy Kozienice, składającą się z rodziców/opiekunów
prawnych mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia
lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje.
Karta jest ważna przez okres dwunastu miesięcy od dnia jej wydania.
Coroczne wydawanie nowego dokumentu, a co za tym idzie dostarczanie przez
Wnioskodawcę niezbędnych informacji jest minimalnym sposobem weryfikacji
warunków do jej otrzymania. Z wnioskiem o potwierdzenie zameldowania
Wnioskodawcy i jego rodziny występuje Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kozienicach.
W związku z trwającymi pracami nad ogólnopolskim programem dużej
rodziny nad którym objął patronat Prezydent RP Bronisław Komorowski, nie
wykluczone są w przyszłości modyfikacje programu „Kozienicka Duża Rodzina”.
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Burmistrz zapewnił, że będzie chciał realizować program w kierunku uproszczenia
a nie konfliktowania.
Dot. remontu wejścia na cmentarz od strony strzelnicy
Burmistrz Gminy zobowiązał Prezesa Kozienickiej Gospodarki Komunalnej,
by podjął stosowne działania, aby poprawić wejście przy furtce na cmentarz.
Dot. włączenia syren alarmowych
Zgodnie z Zarządzeniem nr 526 Wojewody Mazowieckiego z dnia
22.10.2013r w sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu
wykrywania alarmowego w dniu 23.10.2013r przeprowadzona została głośna
próba syren alarmowych w ramach wojewódzkiego treningu systemu wykrywania
i alarmowania na terenie miast województwa mazowieckiego.
W związku z powyższym został wydany komunikat Burmistrza Gminy
Kozienice informujący, iż w ramach krajowych ćwiczeń taktyczno-specjalnych na
terenie miasta Kozienice zostanie przeprowadzony trening systemu wykrywania
i alarmowania poprzez uruchomienie sygnałów:
- w godz. 10.00-10.15 usłyszeliśmy modulowany dźwięk trwający 3 minuty
zwiastujący ogłoszenie alarmu;
- o godz. 11.00 ciągły dźwięk syreny trwający 3 minuty oznaczający odwołanie
alarmu.
Z uprzedzeniem, że sygnały te należy potraktować jako ćwiczebne i nie
należy podejmować z tego tytułu żadnych działań Komunikaty te zostały
zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Kronice Kozienickiej
oraz na tablicach informacyjnych na terenie miasta.
Dot. monitoringu i zaśmiecania placu zabaw przy Gimnazjum nr1
Teren placu zabaw jest zbyt oddalony od budynku szkoły i monitoringu
obejmującego teren szkolny. Docelowo należy umieścić dodatkową kamerę
i wpiąć ją do systemu szkolnego lub do systemu monitoringu miejskiego.
Na dzień dzisiejszy zwrócimy się do KPP o zintensyfikowanie patroli policji
na tym terenie.
Teren placu zabaw jest sprzątany przez KGK Kozienice. Zostanie
zwiększona intensywność sprzątania i usuwania nieczystości.
Zwrócono tez uwagę na potrzebę zwiększonej kontroli szczególnie w godzinach
wieczorowo-nocnych.
Dot. działań w sprawie drogi do Wilczkowic Gór. w ostatnich trzech miesiącach
Zgodnie z rozwiązaną umową termin wykonania zadania określony był do
dnia 30.09.2013r. Działając w dobrej wierze na zasadach określonych w umowie
w okresie przestojów leżących po stronie Wykonawcy, Gmina Kozienice
wielokrotnie wzywała go do dalszej realizacji robót. Wykonawca robót jeszcze
w miesiącu wrześniu zapewniał wykonanie zadania w roku bieżącym. Zgodnie
z przedłożonym harmonogramem robót z dnia 25.09.2013r Wykonawca robót
zadeklarował zakończenie zadania w terminie do dnia 31.10.2013r.
W związku z niezadowalającym postępem prac podjęto decyzję
o odstąpieniu od umowy. Wykonano inwentaryzację budowy i ogłoszono nowe
postępowanie przetargowe.
Dot. opuszczenia budowy CKA przez Wykonawcę
W żadnej wypowiedzi przedstawianej na Komisji Finansów nie padło
stwierdzenie, że Wykonawca robót zszedł z budowy Centrum Kulturalno –
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Artystycznego. Jedynie została przekazana informacja, że z uwagi na rozbieżności
materiału faktycznie dostarczonego na budowę a określonego w projekcie
technicznym, zostały zgłoszone zastrzeżenia przez Inwestora i Inspektora
Nadzoru. Po konsultacjach z projektantem rozwiano wszelkie wątpliwości
i realizacja budowy w najbliższych dniach będzie kontynuowana. Należy również
zaznaczyć, że realizacja budowy na tym etapie determinowana jest przez dostawy
poszczególnych elementów, a w szczególności gruntownego wymiennika ciepła.
Dot. pozyskiwania funduszy unijnych na renowację sieci ciepłowniczej
Zadania z zakresu sieci ciepłowniczych realizowane są przez KGK
Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2007-2013 były ogłaszane nabory wniosków (ostatni nabór
29 październik 2010r) w ramach Działania 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka –
Efektywność Energetyczna, Kogeneracja, opanowanie energii, jakość powietrza”,
wyłącznie z zastosowaniem Odnawialnych Źródeł Energii.
Dot. podwyższenia frekwencji na basenie w Kozienicach
Przyczyny obiektywne zmniejszonej frekwencji na pływalni Delfin
w Kozienicach:
- Powstanie nowych konkurencyjnych obiektów w regionie: Radom, Ryki,
Przysucha oraz funkcjonowanie starych: Radom, Warka, Pionki, Dęblin
- Okres początku roku szkolnego (biorąc pod uwagę analogiczne miesiące lat
poprzednich) zawsze wykazywał tendencje zniżkowe.
- zakończenie dofinansowań z programów unijnych dla szkół podstawowych
i gimnazjów z terenów ościennych powiatów
- zmniejszenie liczby mieszkańców (w tym odpływający w tym czasie studenci
oraz uczniowie szkół średnich poza region)
Działania podejmowane w celu podwyższenia frekwencji:
- promocje stałe i okazjonalne na pływalnię oraz fitness club, min.: szczęśliwe
godziny, promocja rodzinna, promocja urodzinowa,
- promocje w lokalnej prasie (tygodnik „OKO”), Kronice Kozienickiej radiu ESKA
(promocja długofalowa – do końca roku 2013),
- materiały reklamowe,
- działalność reklamowa na portalu społecznościowym Facebook,
- działania inwestycyjne mające na celu poprawę jakości usług, estetykę obiektu
i jego funkcjonalność,
- nowe atrakcje: zabawki wodne dla dzieci, elektroniczny pomiar czasu przy rurze,
- nowe oferty usług dla klientów: nauka pływania dla niemowląt, aquaareobik,
aquazumba, kursy ratownicze,
- mimo podniesienia atrakcyjności obiektu, ceny od 2010 roku nie uległy zmianie
dla wejść indywidualnych oraz grupowych,
- w przygotowaniu projekty techniczne nowych atrakcji wodnych (Whirlpool
solankowy, siłownia wodna, leżanki masujące, wulkan zjeżdżalnia dla dzieci,
sztuczna grota, plaża ze sztucznym słońcem).
Dot. przygotowania szkół w Gminie Kozienice do przyjęcia 6-latków w 2014r.
Wszystkie szkoły podstawowe na terenie gminy są przygotowane na
przyjęcie 6-latków do klasy pierwszej w roku 2014 – zarówno pod względem ilości
miejsc dla dzieci, licznych sal lekcyjnych, kwalifikacji kadry pedagogicznej oraz
wyposażenia w odpowiednie pomoce dydaktyczne.
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Dot. Budynku po dawnym WKU
W budynku ZMKGK przy ul. Radomskiej 36 będzie miał 7 pomieszczeń
przeznaczonych na siedziby organizacji pozarządowych. Pomieszczenia zostaną
oddane do użytku w 2014 roku.
Organizacje pozarządowe, które będą się znajdować w w/w budynku to:
- PCK Oddział Rejonowy w Kozienicach,
- Związek Inwalidów Wojennych RP,
- 0rganizacje pozarządowe, które obecnie mają siedzibę w budynku Warszawska
19, przeznaczonego do sprzedaży, tj. Związek Niewidomych, Klub Seniora „Złota
Jesień”, Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych RP.
Dot. przybudówki na ul. Skłodowskiej
Teren, na którym znajduje się przybudówka przy sklepie na ulicy
Skłodowskiej jest w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej
w Kozienicach. Utrzymanie obiektu w należytym stanie należy do właściciela lub
użytkownika. Decyzje w sprawie nieużytkowanych bądź będących w złym stanie
technicznym obiektów wydaje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Wniosek zostanie przekazany do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Ad. 7
W punkcie wolne wnioski i informacje głos zabrali:
Radna Pani Alicja Kordula interweniowała w sprawie remontu drogi dojazdowej do
bloków ul. Żeromskiego nr 12 i 12a.
Burmistrz Gminy poinformował, iż w roku bieżącym wykonano remont
cząstkowy drogi dojazdowej w technologii masami na gorąco. W celu rozwiązania
problemu zastoin wody deszczowej spływającej z części Spółdzielni
Mieszkaniowej niezbędna jest gruntowna przebudowa drogi. W tym celu należy
opracować projekt techniczny i zabezpieczyć środki finansowe w budżecie Gminy
na lata przyszłe.
Radny Pan Ryszard Zając informował o potrzebie remontu drogi ulicy Leśnej
i ulicy Borki oraz zwiększenia oświetlenia na ulicy Borki za torami.
Burmistrz Gminy zwrócił uwagę, że remont ulicy Borki został wykonany
w zeszłym tygodniu. Remont ulicy Leśnej planowany jest do wykonania w ramach
bieżącego utrzymania dróg. W roku bieżącym opracowany zostanie projekt
oświetlenia ulicznego ulicy Borki za torami.
Radna Barbara Boryczka podziękowała za wykonanie chodnika w m. Łuczynów.
Radny Pan Andrzej Gogacz zapytał:
Czy będą zwiększone, dodatkowe piesze patrole Policji w związku ze zbliżającymi
się Świętem 1-go listopada „Akcja znicz”, w celu zapewnienia bezpieczeństwa
mieszkańcom?
Z informacji Burmistrza Gminy wynika, że zostanie wystosowany wniosek
do Policji o zwiększenie patroli, celem zapewnienia porządku w miejscach
publicznych, do wiadomości Radny Pan Andrzej Gogacz.
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Radny Pan Edward Pułkowski informował o potrzebie sfrezowania nierówności
nawierzchni asfaltu Ryczywół – Janików ( garby, nierówności na tej ulicy) . Duże
natężenie ruchu spowodowało, że stan eksploatacyjny drogi stwarza zagrożenie
dla jej użytkowników. Prosił o wystosowanie pisma do GDDKiA w tej sprawie.
W tej sprawie zostanie wystosowane pismo do właściciela drogi.
W zakresie miasta potrzebny jest projekt techniczny.
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Prawda przypomniał o zgłoszonej interpelacji
na Sesji Rady Miejskiej w dniu 26.09.2013 dot. podjęcia działań w celu usunięcia
powalonego drzewa, zalegającego w korycie rzeki Zagożdżonka tuż przed
mostem na ulicy Lubelskiej.
Ponadto zgłosił wniosek dot. utrudnień na drodze krajowej nr 48 w mieście
Kozienice w ulicy Lubelskiej. Wg użytkowników dróg zamontowane w ulicy
Lubelskiej bariery ograniczają widoczność dla wyjeżdżających z ulicy
Hamernickiej. Uwzględniając specyficzne warunki terenowe w obrębie
skrzyżowania ulicy Lubelskiej z ulicą Hamernicką prosił o usunięcie barier
ustawionych na przedmiotowym odcinku drogi.
Wniosek zostanie przesłany do zarządcy drogi GDDKIA, do wiadomości Przewodniczący Rady Miejskiej.
Radny Pan Krzysztof Pawlik zaprosił Radnych na turniej tenisa stołowego, który
odbędzie się dna 17 listopada 2013r w PSP w Janikowie.
Ad. 8
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Pan
Mariusz Prawda dokonał zamknięcia o godz. 16.45 XXXVI SE S J Ę RADY
MIEJSKIEJ w KOZIENICACH.
Na tym protokoł zakończono
Protokołowała
Elżbieta Kołodziejczyk
inspektor

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
MARIUSZ PRAWDA
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