PROTOKÓŁ
z narady Sołtysów i Przewodniczących Komitetów
Osiedlowych w dniu 03.04.2012 r.

W naradzie uczestniczyli :
- Pan Igor Czerwiński – Z-ca Burmistrza ds. Technicznych
- Pan Andrzej Wołos – Przewodniczący Komisji Budżetu , Finansów i Rozwoju
Gospodarczego Rady Miejskiej
- Pan Robert Wojcieszek – Prezes KGK Kozienice
- Pan Stanisław Siderski - Sekretarz Gminy
- Przedstawiciele KP Policji 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. Omówienie zebrań w Komitetach Osiedlowych i Sołectwach w lutym i marcu 2012r.
2. Konsultacje doradcze „ Z funduszem sołeckim ku odnowie wsi” z trenerem z
zewnątrz.
3. Wolne wnioski .
Pan Stanisław Orzechowski zabierając głos przedstawił Zarządzenie Nr 164 Wojewody
Mazowieckiego z dnia 30.03.2012r w/s zasad działania terenowych komisji ds. szacowania z
zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej,
w których wystąpiły szkody spowodowane przez: suszę, powódź, grad, deszcz nawalny,
ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi
lub lawinę. Sołtysom przekazano wnioski o oszacowanie szkód dla rolników poszczególnych
sołectw. Wypełnione wnioski należy zwrócić do Urzędu do dnia 13 kwietnia br. i na
podstawie danych wynikających z wniosków Burmistrz wystąpi do Wojewody o powołanie
Terenowej Komisji szacującej szkody w gospodarstwach.
Ad.1. programu spotkania
Pan Sekretarz omówił przebieg zebrań, które odbyły się w sołectwach i komitetach
osiedlowych. Podziękował zebranym za zorganizowanie w/w zebrań. Ponadto omówił
frekwencję na zebraniach w poszczególnych miejscowościach. W związku z tym, że zebrani
otrzymali wnioski zgłoszone na zebraniach Pan Sekretarz poprosił o sprawdzenie ich i
zgłoszenie ewentualnych uwag . Prosił także o zgłaszanie uwag i sugestii co do organizacji
w/w zebrań.
Ad.3. programu spotkania
W wolnych wnioskach Sołtysi i Przewodniczący Komitetów Osiedlowych zgłosili m.in.
1. Pan Kazimierz Kosicki – Wólka Tyrzyńska
- zlikwidować dzikie wysypisko śmieci ( od ul. Dolnej w połowie drogi do Dąbrówek
po prawej stronie nad Łachą)
- zaniżenie drogi na odcinku od Samwodzie – Kępeczki w kierunku Psar przed posesją
Pana Rębisia
- wyrównanie po zimie asfaltu od ul. Dolnej przez Wólkę Tyrzyńską w kierunku Psar
2. Pani Krystyna Smolarczyk – Nowiny
- poprosiła o wyjaśnienie sprawy roznoszenia i pobierania opłat za podatki. Problem
polega na tym, że sołtysi muszą chodzić dwa razy tzn. raz roznosi się decyzje a drugi
zbiera się pieniądze. Bardzo często zdarza się że rolnicy płacą podatek w innej formie
bądź w gminie a sołtysi tracą niepotrzebnie czas i nie otrzymują z tego tytułu
prowizji. Podobny problem zgłosił sołtys wsi Łuczynów.
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uporządkowanie poboczy o długości 1-1,5 km przy drodze wojewódzkiej Kozienice –
Radom do ronda w Aleksandrówce – jest bałagan, nigdy nie było sprzątane.
3. Pan Marian Janeczek – Łuczynów
- poprosił o wyjaśnienie wysokości podatku od nieruchomości – jak to się dzieje że
mieszka dwóch sąsiadów obok siebie, mają takiej samej wielkości domy, działki a
podatek płacą różnej wielkości.
- nawiezienie szlaki na drogę a dotyczy to drogi przez którą przebiega przejazd
kolejowy.
- kiedy będzie doprowadzony wod – kan do gospodarstw jeszcze nie objętych?
- zorganizować odbiór odpadów wielkogabarytowych chociaż raz na pół roku
4. Pan Leszek Matuszewski - Ryczywół
- poprosił o wyjaśnienie sprawy nauki pływania dzieci na pływalni – rodzice się żalą że
dzieci są dowożone a nie potrafią pływać
- czy Gmina przejęła ul. Gospodarczą w Ryczywole na swój stan ?
- nasilić kontrole Policji na rynku w Ryczywole.
5. Pan Grzegorz Kurek – Aleksandrówka
- sprzątanie pasów drogowych przy ul. Strumykowej i Piastowskiej do przejazdu
kolejowego.
6. Pan Andrzej Kowalski – Nowa Wieś
- zgłosił wymianę kontenera na śmieci w Nowej Wsi
- zorganizować zbiórkę starych opon
7. Pan Józef Cytryniak - Komitet Osiedlowy Nr 1.
- w ramach obecnej modernizacji ul. Kopernika ułożyć chodnik od wjazdu na parking
(okolicy śmietnika ) wzdłuż ulicy Kopernika do ul. Skłodowskiej.
- proszę o sprzątnięcie wyciętych krzaków obok śmietnika przy ul. Kopernika
- uporządkowanie terenu obok stacji TRAFO przy ul. Żeromskiego po remoncie
- przekazanie sołtysom i przewodniczącym „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kozienice na lata 2011-2030”
wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” i przedłużenie terminu składania
wniosków , zastrzeżeń i uwag do 15.05.2012r.
- dlaczego nadal nie jest powiadamiany Komitet Osiedlowy Nr 1 o zamierzeniach
inwestycyjnych na naszym terenie
- z jakich powodów i dlaczego przed walnym został odwołany prezes K.G.K. Sp. z o.o
Andrzej Jung?
8. Pan Andrzej Kowalski – Kępa Wólczyńska
- wyrównać drogę szlaką
- naprawa wiaty przystankowej przy figurze
- posprzątanie miejsc przywałowych łączących się z drogami dojazdowymi do wału
9. Pan Ryszard Ośka – Wilczkowice Górne
- pęknięcia poprzeczne asfaltu na drodze biegnącej przez wieś
- czy będzie remont drogi na odcinku od drogi Nr 79 do „PREFABET-u”
- posprzątać śmieci na miejscach parkingowych i nabrzeżach Wisły ( miejsca spotkań
wędkarzy)
- przestawić znak „Wilczkowice Górne” wyżej i w stronę wsi - jest za nisko i ciągle
ulega uszkodzeniu
10. Pan Stanisław Bielas – Janów
- przydzielić do sprzątania ludzi wzorem lat ubiegłych – nie ma kto sprzątać dróg i
przystanków autobusowych w Janowie
11. Pani Joanna Chłuda – Komitet Oś Nr 6
- bałagan i dzikie wysypisko na trzeciej posesji ul. Ogrodowej po lewej stronie
12. Pan Witold Gołębiak – Majdany
- uzupełnić szlaką odcinek drogi od posesji Pan Włodarczyka w stronę Pana Kusia w
Majdanach
-
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Pan Robert Wojcieszek – Prezes KGK Kozienice omówił projekt PT na rozbudowę sieci
wod-kan na terenie Powiśla . Poprosił o zgłaszanie się osób zainteresowanych w celu
podpisania umów na odbiór wody i odprowadzanie ścieków .
.
Z-ca Burmistrza udzielił odpowiedzi na część pytań inwestycyjno-drogowych. Wszystkie
wnioski zostaną przekazane merytorycznym Dyrektorom celem rozpoznania problemów i
nadzorowania ich realizacji.
Pan Józef Cytryniak dołączył wnioski na piśmie, które też zostaną przekazane Dyrektorom
Ad.2. programu spotkania
Temat dot. funduszu sołeckiego pt.” Z funduszem sołeckim ku odnowie wsi” szczegółowo
przedstawiła Pani Ewa Borycka przedstawicielka Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów z
Konina.
Omówiła m.in. :
- istotę i tryb tworzenia funduszu sołeckiego
- tworzenie i wdrażanie rocznych planów wydatkowania
- realizację zadań z funduszu sołeckiego
- tworzenie wniosków uchwalonych przez zebranie wiejskie oraz innych niezbędnych
dokumentów
- ograniczenia dla możliwości udzielania upoważnień dla sołtysów
- możliwość współfinansowania zadań z innych źródeł
- zgłoszenia zadań do funduszu sołeckiego
- odrzucenie wniosku sołectwa przez Wójta/Burmistrza
- wdrażanie funduszu sołeckiego- rola urzędu gminy i Wójta/Burmistrza
- zakres zadań sołtysa
- zakres zadań Rady Sołeckiej
- zakres kompetencji Wójta/Burmistrza
- zakres działań rady gminy
- rolę mieszkańców sołectwa
- model wdrażania funduszu sołeckiego
Zebrani otrzymali broszurki dot. funduszu sołeckiego.
Na zakończenie narady V-ce Burmistrz Igor Czerwiński złożył uczestnikom narady życzenia
świąteczne. Pan Sekretarz dziękując za przybycie zakończył naradę.
Na tym protokół zakończono .
Protokołowała:
Celina Krakowska
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