P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII /2013
Z S E S J I RADY MIEJSKIEJ w K O Z I E N I C A C H
odbytej w dniu 27 listopada 2013r w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Kozienicach

Przed rozpoczęciem obrad Sesji odbyła się niecodzienna uroczystość
wręczenia Medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Zgodnie z Postanowieniem
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odznaczonych zostało 6 par
małżeńskich:
 Państwo Franciszek i Teresa Kwiatkowscy,
 Państwo Henryk i Zuzanna Boryczka,
 Państwo Marian i Irena Galarek,
 Państwo Stanisław i Zofia Osiadacz,
 Państwo Jan i Jadwiga Jung,
 Państwo Stanisław i Janina Łukasiewicz
W imieniu Prezydenta RP dekoracji Jubilatów dokonał Burmistrz Gminy Pan
Tomasz Śmietanka. Uroczystość przebiegała w bardzo podniosłej atmosferze.
W słowach skierowanych do Jubilatów podkreślano znaczenie rodziny dla
prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa, również podkreślano, że pary
obchodzące jubileusz półwiecza złożonych sobie ślubów to wspaniały wzór życia
małżeńskiego i rodzinnego.
Dziękując wszystkim parom małżeńskim złożono najserdeczniejsze życzenia,
długich lat życia oraz doczekania w dostatku i zdrowiu kolejnych rocznic, były kwiaty,
gratulacje.
Burmistrz nawiązał do spotkania samorządowców z terenu dawnego województwa
radomskiego z udziałem Prezydenta RP i Wojewody Mazowieckiego w Wareckim
Centrum Sportu i Rekreacji. Spotkanie dotyczyło polityki rodzinnej, którą zajmują się
jednostki samorządu terytorialnego. Burmistrz miał okazję obejrzeć prezentacje
działań prorodzinnych trzech samorządów – Radomia, Kowali i Warki na temat
tworzenia dobrego klimatu dla rozwoju rodziny w swoich samorządach.
Po oficjalnej ceremonii wręczenia odznaczeń Dostojni Jubilaci wraz
z Rodzinami, Radnymi udali się do Urzędu Stanu Cywilnego na toast szampanem.
Ad. 1.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Mariusz Prawda o godzinie 13-30 otworzył
S e s j ę Rady Miejskiej w Kozienicach i po powitaniu Radnych, Burmistrza Gminy,
Skarbnika, Sekretarza Gminy, Dyrektorów Wydz. Urzędu Miejskiego, Starostę
Powiatu Kozienickiego Pana Janusza Stąpóra, 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 stanowi integralną część niniejszego protokołu.
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Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował zmianę kolejności punktów
porządku obrad:
pkt 4.18 zamienić jako pkt 4.3 oraz pkt 4.19 jako pkt. 4.4.
Dalsze punkty w nie zmienionej kolejności w/g liczb narastających tj. zaczynające się
od nr 4.5.
Powyższa propozycja została przyjęta, w głosowaniu jawnym,
w obecności 20 Radnych bez uwag – jednogłośnie
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 uchwalenia wysokości podatku rolnego,
4.4 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
4.5 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu części
nieruchomości oznaczonej numerami działek 4203 i 4204/2 położonej w
Kozienicach,
4.6 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu części działki
oznaczonej numerem 2503/1 położonej w Kozienicach,
4.7 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu części działki
oznaczonej numerem 6212 położonej w Kozienicach,
4.8 wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia komunalnego nieruchomości
położonej w obrębie Chinów gm. Kozienice,
4.9 uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kozienice na
lata 2014-2016,
4.10 uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kozienice na lata 2014-2016,
4.11 uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
4.12 przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
na rok 2014,
4.13 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2014r.,
4.14 uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2017 w
Gminie Kozienice,
4.15 określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od
tych opłat, a także trybu ich pobierania,
4.16 uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2014 – 2016,
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4.17 zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków,
4.18 o dopłacie dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków,
4.19 wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE,
Dystrybucja Spółka Akcyjna,
5. Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych
i pracowników samorządowych za rok 2012.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Kozienickiemu.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. 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 XXXVII /2013 z dnia 04 listopada 2013r. został przyjęty poprzez
aklamację.
Ad. 3
W punkcie interpelacje i zapytania Radnych, głos zabrali:
Radna Pani Ewa Malec nawiązała do wywiadu jednej z gazet jakie udzielił Burmistrz
Gminy, prosząc Burmistrza o więcej szczegółów odnośnie spraw, które poruszył. Jest
tam informacja o budowie mostu na Wiśle pomiędzy Świerżami i Maciejowicami –
jako zadanie priorytetowe wpisane do Kontraktu Terytorialnego przez Zarząd
Województwa Mazowieckiego, modernizacji całych dróg nr 48 i 79, a także
o kwotach zarezerwowanych na ten cel w budżecie państwa, jak również
o wykorzystaniu pozyskanych kwot unijnych.
Radna prosi o więcej informacji na temat tych zadań oraz dokumentu jakim jest
Kontrakt Terytorialny.
Ponadto Radna sygnalizowała problem połączeń autobusowych PKS, gdzie
nadal jest duże utrudnienie z dojazdem młodzieży do szkół. Radna zwróciła uwagę,
że dochodzi do sytuacji, kiedy szkoła dostosowuje plan lekcji do rozkładu jazdy
autobusów, ale to i tak niewiele pomaga, gdyż PKS zmienia godziny odjazdów
w trakcie roku szkolnego albo zawiesza kursy (np. z Grabowa n/Pilicą) i uczniowie
się spóźniają na lekcje lub nie mają czym dojechać. Radna uważa, że naszym
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zadaniem jest zapewnienie transportu zbiorowego i musimy dbać o interesy
młodzieży, mieszkańców.
Po czym Radna wskazała przykład lepszej komunikacji z Pionkami, Warką,
czy na trasie Gniewoszów-Puławy, stwierdzając, że tracimy uczniów szkół ponad
gimnazjalnych z naszego powiatu, bo tam jest lepszy dojazd.
W związku z tym Radna prosiła Burmistrza Gminy oraz Starostę Powiatu
Kozienickiego o pomoc w tej sprawie, ponowną interwencję lub poszukać innego
sposobu rozwiązania problemów.
Radna Pani Anna Kurp zapytała:
- Czy jest możliwe wykonanie oświetlenia drogi krajowej 48 przy wiadukcie?
- Czy zostanie spełniona obietnica Janusza Piechocińskiego o utworzeniu ok. 200
miejsc pracy dla kobiet w Kozienicach? (obietnica ze spotkania Wicepremiera Pana
Janusza Piechocińskiego w Kozienicach)
Radna Pani Małgorzata Kuśmierczyk-Balcerek zapytała:
- Czy jest planowany chodnik po drugiej stronie ul. Starowiejskiej?
(woda spływa na posesje mieszkańców).
- Jaki będzie zakres przebudowy drogi nr 48?
- Czy zostaną umieszczone kosze na śmieci wzdłuż ul. Jana Pawła II?
Radny Pan Stanisław Kuźnar zapytał:
- Czy zostaną doświetlone przejścia dla pieszych na terenie miasta Kozienic?
(Radny od dłuższego czasu interweniuje, gdzie brak działań tej sprawie, prosił aby
tym tematem globalnie się zająć).
- Czy istnieje możliwość naprawy chodników w Kozienicach ze względu na ich zły
stan (m.in. ubytki w kostce, zapadnięte chodniki)?
- Czy istnieje możliwość umieszczenia koszy na śmieci przy Gimnazjum nr 2
w związku z ciągłym zaśmiecaniem terenu?
Ponadto Radny sygnalizował aby zwrócić uwagę na umieszczanie znaków
drogowych na terenie miasta m.in. zakaz zatrzymywania się i postoju, znaki
w chodniku m.in. zatoczka przy ul. Hamernickiej naprzeciwko „Jagienki” stoi zakaz
zatrzymywania się .
Radny prosi o uporządkowanie tego tematu.
Pan Radny Ryszard Zając zapytał:
- Czy możliwe jest ustawienie większej ilości ławek na osiedlu Borki?
Pan Radny Mariusz Ptaszek zapytał:
- Czy będzie oznakowany ciąg pieszo rowerowy od ul. Piastowskiej do ul. Zacisznej?
- Czy można oznakować zwężenie ul. Strumykowej w m. Aleksandrówka?
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Wnioskowana zmiana dotyczy nadania pierwszeństwa przejazdu dla jednego
kierunku jazdy z uwagi na wąski pas drogowy ulicy Strumykowej w obrębie
skrzyżowania z ulicą Familijną.
- Ile wydano środków na Centrum kulturalno Artystyczne i czy jest zagrożenie nie
wykonania planu?
- Kiedy można składać deklaracje śmieciowe, zgodnie z nowoprzyjętą uchwałą?
Radny Pan Krzysztof Pawlik zapytał:
- Czy można wykonać dodatkowego oznakowania poziomego skrzyżowania ulic
Maciejowicka – Wiślana w związku z dużym natężeniem ruchu? Radny zauważył, że
niewątpliwie wpłynie to na jego czytelność i poprawę bezpieczeństwa użytkowników.
Ad. 4
Burmistrz Gminy Pan Tomasz Śmietanka przedstawił następujące projekty
uchwał :
4.1 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
W dyskusji nad powyższym projektem uchwały głos zabrali: Radny Pan
Stanisław Kuźnar, Radny Pan Mariusz Ptaszek.
Dyskusja dotyczyła zaproponowanych zmian w uchwale budżetowej gminy na rok
bieżący, głównie w części przekazania na rzecz Powiatu Kozienickiego dodatkowych
środków na wydatki bieżące, wzrostu nakładów na remonty dróg gminnych, czy
zwiększenia wydatków na budowę chodnika w Aleksandrówce przy ulicy
Piastowskiej.
Wyjaśnień udzielili: Burmistrz Gminy Pan Tomasz Śmietanka, Skarbnik Gminy Pani
Barbara Galińska, Starosta Powiatu Kozienickiego.
Po czym przystąpiono do głosowania nad powyższym projektem uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało – 16 Radnych, głosów przeciwnych – 2, głosów
wstrzymujących się – 2.
Uchwała Nr XXXVIII/387 /2013 w załączeniu do protokołu.
Starosta Powiatu Kozienickiego Pan Janusz Stąpór podziękował Radnym za
przegłosowanie uchwały j.w. – w części pomocowej dla Powiatu.
4.2 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na
lata 2013-2024
Za przyjęciem uchwały głosowało – 17 Radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów
wstrzymujących się – 3.
Uchwała Nr XXXVIII/388 /2013 w załączeniu do protokołu.
4.3 uchwalenia wysokości podatku rolnego,
Zgłoszony projekt uchwały, w głosowaniu jawnym, w obecności 20 Radnych został
przyjęty bez uwag – jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXVIII/389 /2013 w załączeniu do protokołu.
4.4 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
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Zgłoszony projekt uchwały, w głosowaniu jawnym, w obecności 20 Radnych został
przyjęty bez uwag – jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXVIII/390 /2013 w załączeniu do protokołu.
4.5 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy
gruntu części nieruchomości oznaczonej numerami działek 4203 i 4204/2
położonej w Kozienicach,
Zgłoszony projekt uchwały, w głosowaniu jawnym, w obecności 20 Radnych został
przyjęty bez uwag – jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXVIII/391 /2013 w załączeniu do protokołu.
4.6 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy
gruntu części działki oznaczonej numerem 2503/1 położonej w Kozienicach
Zgłoszony projekt uchwały, w głosowaniu jawnym, w obecności 20 Radnych został
przyjęty bez uwag – jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXVIII/392 /2013 w załączeniu do protokołu.
4.7 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy
gruntu części działki oznaczonej numerem 6212 położonej w Kozienicach
Zgłoszony projekt uchwały, w głosowaniu jawnym, w obecności 19 Radnych został
przyjęty bez uwag – jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXVIII/393 /2013 w załączeniu do protokołu.
4.8 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia komunalnego
nieruchomości położonej w obrębie Chinów gm. Kozienice
Zgłoszony projekt uchwały, w głosowaniu jawnym, w obecności 20 Radnych został
przyjęty bez uwag – jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXVIII/394 /2013 w załączeniu do protokołu.
4.9 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny
w Gminie Kozienice na lata 2014-2016
Zgłoszony projekt uchwały, w głosowaniu jawnym, w obecności 19 Radnych został
przyjęty bez uwag – jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXVIII/395 /2013 w załączeniu do protokołu.
4.10 w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kozienice na lata 2014-2016
Zgłoszony projekt uchwały, w głosowaniu jawnym, w obecności 20 Radnych został
przyjęty bez uwag – jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXVIII/396 /2013 w załączeniu do protokołu.
4.11 w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania
Zgłoszony projekt uchwały, w głosowaniu jawnym, w obecności 20 Radnych został
przyjęty bez uwag – jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXVIII/397 /2013 w załączeniu do protokołu.
4.12 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi na rok 2014
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Zgłoszony projekt uchwały, w głosowaniu jawnym, w obecności 20 Radnych został
przyjęty bez uwag – jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXVIII/398 /2013 w załączeniu do protokołu.
4.13 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014r.
Zgłoszony projekt uchwały, w głosowaniu jawnym, w obecności 20 Radnych został
przyjęty bez uwag – jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXVIII/399 /2013 w załączeniu do protokołu.
4.14 w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata
2014-2017 w Gminie Kozienice
Zgłoszony projekt uchwały, w głosowaniu jawnym, w obecności 19 Radnych został
przyjęty bez uwag – jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXVIII/400 /2013 w załączeniu do protokołu.
4.15 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od tych opłat, a także trybu ich pobierania
Zgłoszony projekt uchwały, w głosowaniu jawnym, w obecności 20 Radnych został
przyjęty bez uwag – jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXVIII/401 /2013 w załączeniu do protokołu.
4.16 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji
Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2014 – 2016
Zgłoszony projekt uchwały, w głosowaniu jawnym, w obecności 20 Radnych został
przyjęty bez uwag – jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXVIII/402 /2013 w załączeniu do protokołu.
4.17 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzenie ścieków
Za przyjęciem uchwały głosowało – 17 Radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów
wstrzymujących się – 3.
Uchwała Nr XXXVIII/403 /2013 w załączeniu do protokołu.
Zanim kolejny projekt uchwały j.n. Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów
i Rozwoju Gospodarczego Pan Andrzej Wołos zgłosił następujące poprawki:
 W & 1 pkt. a) dopłatę zwiększono o 7 gr.
 W & 1 pkt. b) dopłatę zwiększono o 7gr.
 W & 2 pkt. a) dopłatę zwiększono o 19gr.
 W & 2 pkt. b) dopłatę zwiększono o 26gr.
Poprawka została przyjęta, w głosowaniu jawnym, w obecności 20 Radnych
bez uwag – jednogłośnie.
4.18 o dopłacie dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków
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Zgłoszony projekt uchwały, z uwzględnieniem przyjętej powyżej poprawki
został przyjęty, w głosowaniu jawnym, w obecności 20 Radnych bez uwag –
jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXVIII/404 /2013 w załączeniu do protokołu.
4.19 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na
rzecz PGE, Dystrybucja Spółka Akcyjna
Zgłoszony projekt uchwały, w głosowaniu jawnym, w obecności 20 Radnych został
przy jednym głosie wstrzymującym się.
Uchwała Nr XXXVIII/405/2013 w załączeniu do protokołu.
Aktualnie uczestniczy w Sesji 21 Radnych.
Ad.5
Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Burmistrz Gminy przedstawili informację
o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników samorządowych
za rok 2012.
Informacje stanowią integralną część niniejszego protokołu.
Do przedstawionych informacji uwag nie wniesiono.
Radni w powyższej sprawie otrzymali materiały na piśmie w materiałach sesyjnych.
W tym momencie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Mariusz Prawda ogłosił kilku
minutową przerwę.
Po krótkiej przerwie Przewodniczący wznowił obrady. Przystąpiono do realizacji
kolejnych punktów obrad.
Ad. 6
W kolejnym punkcie Burmistrz Gminy Pan Tomasz Śmietanka udzielił odpowiedzi
na interpelacje i zapytania radnych.
Dot. kontraktu terytorialnego.
Kontrakt terytorialny jest dokumentem, który stanowi instrument uzgadniania
przedsięwzięć między rządem a samorządem wojewódzkim służący do realizacji
celów polityki regionalnej.
Kontrakt stanowi zarazem zobowiązanie strony rządowej i samorządowej do
realizacji przedsięwzięć priorytetowych, skoncentrowanych na obszarach
strategicznej inwestycji, które jednocześnie odpowiadają kierunkom realizacji
Strategii Rozwoju Województwa.
Kontrakt terytorialny służy koordynacji działań prorozwojowych
podejmowanych przez rząd i samorząd ukierunkowanych na osiąganie wspólnych
celów wyznaczonych w stosunku do określonego w nim terytorium. Instrument ten
zapewni większe dostosowanie interwencji sektorowej do potrzeb regionalnych
poprzez zderzenie priorytetów krajowych z oczekiwaniami i uwarunkowaniami
regionalnymi.
Projekty te, które trafiły na tę listę mają największą szansę realizacji i dofinansowania
z pieniędzy unijnych oraz rządowych.
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Burmistrz Gminy wskazał 3 projekty ważne dla Kozienic, które zostały uznane za
najważniejsze dla województwa mazowieckiego wpisane do projektu kontraktu
terytorialnego jako kluczowe do realizacji w najbliższych latach tj.:
 budowa kolejnego bloku energetycznego w Enei Wytwarzanie w Świerżach
Górnych, która ma mieć moc ponad tysiąca megawatów. Po uruchomieniu
bloku w kozienickiej elektrowni zatrudnienie znajdzie dodatkowo kilkaset
osób.
 Pozostałe dwa projekty to takie inwestycje, o których mówi się od dawna, ale
z roku na rok plany były odkładane.
Pierwsza z nich to budowa nowego mostu nad Wisłą między Maciejowicami
a Świerżami Górnymi.
 Trzeci Kozienicki projekt na liście to modernizacja dróg krajowych numer 49
i 79 na terenie gminy Kozienice. Przebudowa dwóch ważnych tras jest
oczekiwana od dawna, stan techniczny obu dróg pozostawia wiele do
życzenia. O tym, ze to ważna sprawa świadczą chociażby interpelacje
Radnych , nie ma sesji na której nie padałyby pytania o poprawę
bezpieczeństwa na tych trasach.
Dot. zmiany połączeń PKS.
Gmina wielokrotnie zwracała się do PKS Sp. z o.o. w Kozienicach o utrzymanie
poszczególnych linii autobusowych, niemniej przewoźnik jako główną i podstawową
przyczynę takich decyzji podawał informację o nierentowności kursów spowodowaną
bardzo małą liczbą pasażerów.
W 2013r na wniosek Burmistrza Gminy Kozienice od 1 marca 2013 roku
wznowionych zostało 6 kursów autobusów na trasach:
- Kozienice – Świerże Górne – 2 kursy
- Świerże Górne – Kozienice – 2 kursy
- Kozienice – Stanisławice
- Stanisławice – Kozienice
W 2013 roku na liniach komunikacyjnych na terenie gminy żadne kursy nie zostały
zawieszone.
Burmistrz dodał, że w zamian uruchomienia kursu przez PKS - proponuje się
częściowe umorzenie podatków od nieruchomości, od środków transportu.
Prosił również, aby Radni zgłaszali potrzeby mieszkańców, gdzie następnie przekaże
wniosek do PKS.
Dot. oświetlenia drogi krajowej przy wiadukcie.
Budowa oświetlenia możliwa będzie do wykonania po opracowaniu projektu
technicznego i uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na jego budowę, co będzie
rozważane przy konstruowaniu budżetu na lata przyszłe. Gmina Kozienice corocznie
ponosi nakłady inwestycyjne w zakresie rozbudowy i „modernizacji” oświetlenia
ulicznego na poziomie 3000 000,00 zł. Ponadto w ramach realizowanych inwestycji
drogowych również wykonywane są modernizacje istniejącego i rozbudowa
oświetlenia ulicznego.
Dot. utworzenia 200 miejsc pracy dla kobiet.
Nad formą przypomnienia o deklaracji złożonej podczas wizyty Wicepremiera
Pana Janusza Piechocińskiego w Kozienicach zastanowimy się wraz ze Starostą
Powiatu Kozienickiego w najbliższym czasie.
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Dot. chodnika przy ul. Starowiejskiej.
Chodnik wybudowany jest w odległości ok. 1 m od krawędzi krawężnika
z pozostawieniem pasa zieleni, w celu odwodniania powierzchniowego nowo
wybudowanego chodnika. Z uwagi na istniejące zagospodarowanie pasa drogowego,
oraz natężenie ruchu pieszego nie jest wymagana budowa chodnika po drugiej
stronie ulicy zważywszy, że pozostałe ulice na osiedlu nie posiadają chodników.
Dot. budowy drogi 48.
Zgodnie z posiadaną wiedzą GDDKiA w Warszawie rozpoczęła projektowanie
odcinka drogi krajowej nr 48 od ul. Piłsudskiego do ronda w m. Aleksandrówka
i skrzyżowania z ul. Warszawską i Lubelską. Z nieznanych nam powodów zawiesiła
procedury projektowania. Ponadto pilnym zadaniem jest przebudowa ul. Lubelskiej,
co leży w gestii zarządcy drogi.
Dot. ustawienia koszy na ul. Jana Pawła II.
Generalną zasadą na dzień dzisiejszy jest montaż koszy w ciągach ulicznych
gdzie występuje duży ruch pieszych oraz na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych.
Aktualnie widzimy potrzebę systematycznej wymiany koszy na nowe, celem
poprawienia estetyki miasta. Prace te rozpoczęły się w 2011r. i są kontynuowane.
Zasadność montażu koszy we wskazanym miejscu zostanie przeanalizowana
w okresie wiosennym 2014r. Burmistrz poinformował, iż nowych koszy powinno się
pojawić jak najwięcej, również ławek. Sugestie te skierował do realizacji Dyrektorowi
Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska Urzędu Miejskiego.
Dot. oświetlenia przejść dla pieszych.
W zależności od klasy drogi natężenie oświetlenia: jezdni, chodników,
poboczy jest różne i określone w normach. W przypadku wykonywania projektów
oświetlenia ulicznego wykonywane są stosowne obliczenia gwarantujące prawidłowe
natężenie oświetlenia i jego równomierność. Ponadto okresowo wykonywana jest
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym, która czasami ma wpływ na jakość
oświetlenia. W pewnych przypadkach zasadnym byłoby usunięcie drzew, jednak to
wywołuje protesty mieszkańców. W przypadku przebudowy dróg wraz z przebudową
oświetlenia ten problem rozwiązywany jest kompleksowo, co sukcesywnie
wykonujemy. Gmina rok rocznie ponosi nakłady na modernizację oświetlenia
ulicznego.
W ramach opracowanego projektu przebudowy ul. Kochanowskiego
uwzględniono częściowe wycięcie drzew oraz przebudowę kompleksową oświetlenia
ulicznego, co rozwiąże problem niedoświetlonego przejścia. W projekcie budżetu na
rok 2014 - realizacja zadania została uwzględniona.
Ponadto Burmistrz prosił o wskazanie konkretnego niedoświetlonego przejścia
dla pieszych na ul. Lubelskiej.
Dot. naprawy chodników.
Gmina Kozienice jako zarządca dróg i terenów wykonuje okresowe przeglądy
chodników i właśnie w ramach środków finansowych na bieżące utrzymanie dróg,
które zostały zwiększone na dzisiejszej sesji realizuje te zadania w szczególności
w zakresie likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
W tym zakresie Gmina Kozienice również współpracuje z Komitetami
Osiedlowymi, które precyzyjnie wskazują problemy na danym terenie i są one
rozwiązywane w miarę możliwości technicznych, formalnych i ekonomicznych.
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Zagadnienia dotyczące jakości chodników na terenie miasta nie można
generalizować chociażby z uwagi na fakt, że Gmina Kozienice nie jest jedynym
zarządcą.
Dot. koszy na śmieci przy Gimanzjum nr 2.
Prace porządkowe w tym grabienie jesienne terenów wokół Gimnazjum nr 2,
wykonywane są od ubiegłego tygodnia przez KGK Sp. z o.o. Tereny leśne przy ulicy
Głowaczowskiej, wokół cmentarza, tereny leśne na Borkach sprzątane są przez
więźniów w porozumieniu z Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym od dnia
20.11.2013r. Przy ul. Cmentarnej znajdują się 4 kosze.
Dot. oznakowania dróg gminnych.
Ulica Hamernicka, Nowy Świat, Wójcików, Kościuszki jak i pozostałe posiadają
opracowaną i zatwierdzoną stałą organizację ruchu przez organ zarządzający
ruchem. Poza istniejącym oznakowaniem, każdy z kierowców powinien również znać
przepisy o ruchu drogowym i rozpatrywać istniejące oznakowanie pionowe i poziome
łącznie.
Dot. zwiększenia ilości ławek na os. Borki.
W bieżącym roku na os. Borki został wybudowany nowy plac zabaw
z urządzeniami zabawowymi, ławkami, koszami, stojakami na rowery, nowymi
nasadzeniami roślin itp. Zasadność ustawienia ławek na os. Borki zostanie
przeanalizowana z przewodniczącym Komitetu Osiedlowego w okresie wiosennym
2014r. Z ławkami i koszami o tyle jest problem, że większość mieszkańców chce, pod
warunkiem, że nie będą stały koło ich domów.
Dot. oznaczenia ciągu rowerowego.
Oznakowanie ciągu pieszo rowerowego zostało zaplanowane do wykonania
w ramach środków finansowych na bieżące utrzymanie dróg w roku przyszłym.
Dot. ul. Strumykowej.
Wniosek odnośnie zmiany organizacji ruchu na ul. Strumykowej zostanie
przesłany do organu zarządzającego ruchem.
Dot. środków na Centrum Kulturalno Artystyczne.
Na dzień obecny wydatki poniesione to kwota 2 074 983,80 zł. Zgodnie
z harmonogramem przedłożonym przez wykonawcę zakres prac do wykonania
w 2013 roku zaplanowano do wysokości środków uwzględnionych w budżecie,
niemniej realizacja uzależniona jest od warunków atmosferycznych.
Dot. składania deklaracji śmieciowych.
Uchwała Nr XXXVI/380/2013 w sprawie wprowadzenia zwolnień z opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kozienice została
przyjęta na sesji Rady Miejskiej w dniu 24października 2013r. Uchwała ta podlega
sprawdzeniu przez RIO, a następnie ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. Na
dzień dzisiejszy Uchwała nie jest ogłoszona i daty ogłoszenia nie znamy.
Zgodnie z Ustawą z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach Art. 6m pkt. 2 informacją zawartą we wzorze Deklaracji o wysokości opłat
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„właściciel zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia
nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana”.
Dot. ulic Maciejowicka i Wiślana.
Wniosek zostanie przesłany do zarządcy drogi oraz do organu
zarządzającego ruchem. Informacja do wiadomości Radnego.
W tym momencie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Mariusz Prawda ogłosił
kilku minutową przerwę w obradach.
Po krótkiej Przewodniczący Rady Miejskiej przerwie wznowił obrady.
Powołując się na & 46 ust. 1 Uchwały Nr VI/69/2003 Rady Miasta i Gminy Kozienice
z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kozienice
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Pan Andrzej
Wołos zgłosił wniosek formalny w sprawie zmiany porządku obrad, wprowadzając
nowy projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Kozienickiemu - jako punkt porządku obrad o numerze 7 ( kolejne punkty zmieniają
kolejność wzrastająco).
Zgłoszony wniosek formalny Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie.
Powyższa propozycja została przyjęta, w głosowaniu jawnym, w obecności 21
Radnych przy czterech głosach wstrzymujących się.
Wniosek uzyskał akceptację Radnych.
Ad 7.
Skarbnik Gminy Pani Barbara Galińska wyjaśniła kwestię związaną z nowym
projektem uchwały, a następnie projekt uchwały o którym mowa jak wyżej przekazała
wszystkim Radnym na piśmie.
Następnie Burmistrz Gminy przedstawił treść projektu
 zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Kozienickiemu
Po czym Przewodniczący Rady Miejskiej powyższy projekt uchwały poddał pod
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało - 16 Radnych, głosów przeciwnych – 2, głosów
wstrzymujących się - 3.
Uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr XXXVIII/406/2013 w załączeniu do protokołu.
Ad.8
W punkcie wolne wnioski i informacje głos zabrali:
Radna Pani Barbara Boryczka sygnalizowała potrzebę naprawy drogi przy posesji
nr 127 p. Marchewki w m. Łuczynów.
W odpowiedzi na powyższe Burmistrz poinformował, iż informacja zostanie
przekazana do stosownego Wydziału Urzędu Miejskiego.
Radna Pani Anna Kurp podziękowała Prezesowi KGK za wykonanie w pilnym trybie
naprawy wejścia na cmentarz od strony Strzelnicy.
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Radny Pan Edward Pułkowski zasygnalizował kilka problemów:
 Tablica informacyjna przy ulicy Krasickiego w Kozienicach została
zdemontowana podczas modernizacji bloku nr 5,
oraz słup ogłoszeniowy róg ulicy Warszawskiej – Boh. Studzianek ( przy
sklepie AGD). Radny prosił o ponowne zamontowanie w okręgu KO nr 2.
Ponadto zwrócił uwagę na duże zastoje wody na ulicy Sosnowej na przejściu dla
pieszych od ulicy Warszawskiej. W związku z tym prosił o podjęcie stosownych
działań w tym zakresie.
Radny Pan Krzysztof Zając zapytał jak wyglądają konsultacje z mieszkańcami
w sprawie Budżetu Obywatelskiego tj. najważniejsze zadania i cele, jakie powinny
być zrealizowane w Kozienicach w roku 2013 zdaniem mieszkańców.
Wnioski w tej sprawie Mieszkańcy mogli składać w formie ankiety, wrzucając je do
urny w Urzędzie Miejskim z napisem „Budżet Obywatelski”.
Radny prosił Burmistrza o krótką informację w tej sprawie.
Mając na uwadze powyższe Burmistrz odniósł się do tej inicjatywy związanej
z budżetem obywatelskim, czyli o wnioskach do przyszłorocznego budżetu
składanych bezpośrednio przez mieszkańców:
Temat bardzo szeroki i złożony, Burmistrz Gminy podziękował mieszkańcom za
aktywność, dobre pomysły, inicjatywę , oczekiwania mieszkańców i za
zaangażowanie w lokalne sprawy .
Pomysły, które uzyskały największą liczbę głosów zostaną oficjalnie przedstawione
do wiadomości opinii publicznej.
Ogólnie od mieszkańców wpłynęło 86 wniosków, gdzie aktualnie są weryfikowane a
następnie będą rozpatrywane przez Komisję Budżetu, Finansów i Rozwoju
Gospodarczego. Jest kilka wniosków drobnych, które nie wymagają nakładów
finansowych – zostaną zrealizowane.
Burmistrz Gminy zaprosił Radnych, wszystkich obecnych oraz zainteresowanych
mieszkańców do udziału w Sesji Popularno Naukowej Instytutu Archeologii
Uniwersytetu Warszawskiego połączoną z uroczystościami nadania Muzeum
Regionalnemu w Kozienicach imienia prof. Tomasza Mikockiego.
Sesja odbędzie się 4 grudnia 2013r. o godz. 10-tej w Sali konferencyjnej Urzędu
Miejskiego w Kozienicach.
Uroczyste nadanie Muzeum Regionalnemu w Kozienicach imienia prof. Tomasza
Mikockiego - 4 grudnia 2013r. godz. 16.00.
Ponadto Burmistrz Gminy Pan Tomasz Śmietanka, zaprosił Mieszkańców, Gości
odwiedzających Ziemię Kozienicką na V Spotkanie Wigilijne
2013”, która odbędzie się dnia 19 grudnia 2013r. o godz. 16-tej na placu przy krytej
pływalni „Delfin” Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu w Kozienicach, ulica
Legionów.
Radny Pan Zając Ryszard zwrócił uwagę na brak właściciela działki o numerze 9212
przy ulicy Wójcików. Zdaniem Radnego działka ta może przejść na Skarb Państwa,
w związku z tym proponuje nabyć działkę do zasobu Gminy.
Burmistrz zobowiązał się, że tematem się zajmie, po sesji sprawdzimy, wspólnie
z Radnym sprecyzujemy miejsce, lokalizację.
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Ponadto Radny interweniował , aby załatać dziury na ulicy Leśnej.
Kończąc obrady Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Mariusz Prawda
w sprawach organizacyjnych podał do wiadomości harmonogram posiedzeń komisji
Rady Miejskiej oraz najbliższej Sesji Rady Miejskiej wyznaczonej na dzień 19 grudnia
2013r. oraz termin sesji budżetowej wyznaczonej na dzień 30 grudnia 2013r.
Ad. 9
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Pan
Mariusz Prawda dokonał zamknięcia o godz. 16.50 XXXVIII/2013
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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