PROTOKÓŁ
z narady roboczej Sołtysów i Przewodniczących Komitetów
Osiedlowych w dniu 11.12.2012 r.

W naradzie uczestniczyli :
- Pan Tomasz Śmietanka - Burmistrz Gminy Kozienice
- Pani Małgorzata Bebelska – Z-ca Burmistrza ds. Społecznych
- Pan Piotr Szfran – Dyrektor Wydz. WI
- Pani Teresa Starzyńska – Dyrektor Wydz. GS
- Pani Dorota Galińska – Skarbnik Gminy Kozienice
- Pan Stanisław Siderski - Sekretarz Gminy
- Przedstawiciele KP Policji w Kozienicach
- Członkowie Szkolnego Koła Krajoznawczo - Turystycznego
„POWSINOGA”działającego przy PSP w Janikowie
- Sołtysi i Przewodniczący Komitetów Osiedlowych wg załączonej listy obecności
Przybyłych na naradę powitał Sekretarz Gminy Pan Stanisław Siderski przedstawiając
jednocześnie program narady:
1. Konsultacje projektu budżetu na 2013rok.
2. Konsultacje Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i
Kanalizacyjnych na lata 2013- 2015.
3. Omówienie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku w Gminach
4. Wolne wnioski.
Zebrani otrzymali:
1. Uchwałę Nr XXIV/233/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 października
2012r w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw – każdy sołtys swojego sołectwa.
2. Uchwałę Nr XXIV/261/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 października
2012r w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli – każdy przewodniczący swojego
osiedla.
3. Kalendarze na 2013 rok
4. Zarządzenie Nr 233/2012 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 14 listopada 2012r w
sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Kozienicach projektu
- Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice
- Uchwały budżetowej Gminy Kozienice na 2013 rok
5. Plakaty o tematyce „Dobre praktyki – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013.
6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 6 grudnia 2012r w sprawie
uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych
i Kanalizacyjnych na lata 2013-2015
7. Program Sesji Rady Miejskiej na dzień 28 grudnia 2012r
8. Plakaty/Zaproszenia na „IV Wigilijne Spotkanie Mieszkańców Ziemi
Kozienickiej”, które zostanie zorganizowane 14 grudnia br. o godz. 16 00 na ulicy
Legionów / przy krytej pływalni „DELFIN”/ w celu poinformowania
mieszkańców swoich miejscowości poprzez rozwieszenie na tablicach ogłoszeń.
Pani V-ce Burmistrz Małgorzata Bebelska w imieniu Swoim, Pana Burmistrza Tomasza
Śmietanki , Pana Starosty Janusza Stąpóra , Pana Prezesa ENEA Wytwarzanie Krzysztofa
Zborowskiego, Pana Czesława Czechyry Posła na Sejm RP , Proboszczów Parafii: Św.
Rodziny Ks. dziekana Władysława Sarwy i Parafii pw. Św. Krzyża Ks. kanonika
Kazimierza Chojnackiego zaprosiła zebranych na Kozienicką Wigilię, która zostanie
zorganizowana 14 grudnia br. o godz.1600 , na ul. Legionów przy krytej pływalni
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„DELFIN”. Wigilijne spotkanie rozpocznie wspólna modlitwa o godz. 1630 celebrowana
przez księży z kozienickich parafii. Jednocześnie Pani Burmistrz poprosiła Sołtysów o
poinformowanie mieszkańców swoich miejscowości o Wigilii.
Następnie głos zabrał Sekretarz Pan Stanisław Siderski, który zapoznał zebranych z
treścią pisma Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dot. udrożnienia zjazdów.
GDDK i A przypomina o obowiązku utrzymania zjazdów, łącznie ze znajdującymi się
pod nimi przepustami przez właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do dróg
krajowych tj. 12,48,70 administrowanych przez tutejszy Rejon zabieg utrzymaniowy ma
duży wpływ na stan i trwałość administrowanych dróg.
Ponadto Pan Sekretarz zaprosił zebranych do wzięcia udziału o posiedzeniach komisji
branżowych, które odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 14 30 na
sali posiedzeń w Radzie Miejskiej tj.
- 11.12.2012 – Komisją Budownictwa
- 12.12 .2012 – Komisja Edukacji
- 13.12.2012 – Komisja Rolnictwa
- 14.12.2012 - Komisja Zdrowia
- 17 i 18.12.2012 - Komisja Budżetu
- oraz na Sesję Rady Miejskiej w dniu 28.12.2012r o godz.13-tej (sala konferencyjna)
Ad.1 Programu spotkania
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2024 oraz projekt budżetu na
2013rok przedstawiła Skarbnik Gminy Barbara Dorota Galińska .Omówiła także strukturę
dochodów i wydatków Gminy. Przedstawiła uchwały obowiązujące od 01.01.2013r mające
wpływ na dochody Gminy tj.
- uchwała o stawkach podatku od nieruchomości
- uchwała o stawkach podatku od środków transportowych
- uchwała o zwolnieniach w podatku od nieruchomości
Ponadto omówiła uchwałę w sprawie zwolnień, w której zachowano dotychczasowe
zwolnienia z podatku od nieruchomości jednego budynku mieszkalnego lub jego części
położonego na terenie Gminy Kozienice na gruntach gospodarstwa rolnego.
W powyższej sprawie głos zabrał Przewodniczący Komitetu Osiedlowego Nr 1 Pan Józef
Cytryniak, który zapytał:
- dlaczego tak późno ( w dniu dzisiejszym) otrzymali przewodniczący komitetów
osiedlowych i sołtysi projekt budżetu na 2013r
- dlaczego jest wyższa subwencja oświatowa ?
- na podstawie czego Gmina wprowadza kwotę dochodu podatku PIT i CIT?
Na zadane pytania odpowiedzi udzieliła Pani Skarbnik , informując że subwencja jest wyższa
ponieważ powstała nowa Szkoła Muzyczna i z roku na rok przybywa więcej uczniów.
Natomiast podatek dochodowy PIT ustala Ministerstwo Finansów a CIT Gmina wprowadza
do projektu na rok 2013 na podstawie wykonania w roku 2012.
Ad.2. programu spotkania
Zebrani otrzymali w celu zapoznania się projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych
na lata 2013-2015. Zapytania i wnioski na następnym spotkaniu.
Ad.3. programu spotkania
Pani Teresa Starzyńska Dyrektor Wydz. GS poinformowała zebranych, że Rada Miejska w
dniu 6.12.2012r podjęła uchwałę Nr XXVI/277/2012 w sprawie Regulaminu Utrzymania
Czystości i Porządku na terenie Gminy Kozienice. Pani Dyrektor szczegółowo omówiła
wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości:
- w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów
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w zakresie sprzątania błota , śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części
nieruchomości służących do użytku publicznego
- w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami
naprawczymi
- inne wymagania w zakresie utrzymania czystości
Ponadto omówiła:
- rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, warunki rozmieszczania tych pojemników i
ich utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym .
- częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości
- zadania gminy w zakresie organizacji gospodarki odpadami oraz inne wymagania
wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
- wysokości i terminy opłat za wywóz nieczystości
Pani Dyrektor zaznaczyła, że wdrożenie nowej ustawy nastąpi z dniem 01.07.2013r i
przestaną obowiązywać dotychczasowe na odbiór odpadów komunalnych. Odbiorcą
nieczystości będzie firma wyłoniona w drodze przetargu.
Stosowne dokumenty po zakończeniu wszystkich procedur zostaną rozdane sołtysom na
kolejnej naradzie.
Pytania w/s nowej ustawy zadali:
1. Pani Krystyna Smolarczyk – Nowiny
- jak będzie wyglądała opłata , czy będzie się płacić od osób zamieszkałych czy
zameldowanych ?
- czyje będą pojemniki /kontenery?
2. Pan Leszek Matuszewski – Ryczywół
- co ze starymi kontenerami ?
3. Pan Andrzej Lenarczyk – Przewóz
- zaproponował , aby zakupić jednakowe plastikowe pojemniki ponieważ worki nie
zdają egzaminu
4. Pani Małgorzata Seroka – Śmietanki
- zapytała , co z kontenerami przy cmentarzach?
5. Pan Edmund Kordas – Ruda
- miał zastrzeżenia co do likwidacji kontenerów na wsi i zwrócił się z zapytaniem - jak
Gmina przygotowana jest do rozwiązania tego problemu, ponieważ zlikwidowanie
kontenerów na wsi nie da gwarancji że zginął dzikie wysypiska ?
- kto będzie rozjemcą pomiędzy odbiorcą a właścicielem nieruchomości?
6. Pan Józef Cytryniak – KO nr 1
- zapytał , na jaki okres przewiduje się wykonywanie usługi wywożenia nieczystości dla
firmy która wygra przetarg?
-

W odpowiedzi na zgłoszone uwagi Pani Dyrektor poinformowała, że opłaty będą naliczane od
osoby faktycznie zamieszkałej pod danym adresem a pojemniki na śmieci
najprawdopodobniej będą w dzierżawie . Zapewniła że problemy jakie się pojawią będą
sukcesywnie rozwiązywane. Ponadto dodała, że odbiorca będzie decydował o tym czy dobrze
są segregowane śmieci a rozjemcą będzie Gmina. Czas wykonywania usługi wywozu
nieczystości będzie wynosił 4 lata. Decyzja o ustawieniu lub ewentualnej likwidacji
kontenerów przy i na cmentarzach należy do proboszczów parafii.
W naradzie uczestniczyły dzieci z PSP w Janikowie, które reprezentowały Szkolne Koło
Krajoznawczo-Turystyczne „POWSINOGA” a ich opiekunem jest Pan Piotr Maciejewski.
Szkoła w Janikowie bierze udział w konkursie nt. segregacji odpadów stąd udział członków
w/w koła w spotkaniu z władzami Miasta i Gminy Kozienice. Zebrani otrzymali druki ankiet
dot. segregacji odpadów w celu ich wypełnienia. Pan Maciejewski zabierając głos zaznaczył,
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że ustawa sama nie załatwi sprawy czystości w naszej Gminie musimy sami również o to
zadbać.
Ad.3. programu spotkania
W wolnych wnioskach Sołtysi i Przewodniczący Komitetów Osiedlowych zgłosili m.in.
1. Pan Józef Cytryniak – Komitet Osiedlowy Nr1
- zapytał, dlaczego nie ma Prezesa i Przewodniczącego Rady Nadzorczej KGK na
dzisiejszej naradzie?
- przygotować plan terminowo-tematyczny spotkań narad sołtysów i przewodniczących
komitetów osiedlowych na 2013 rok
2. Pan Grzegorz Kurek – Aleksandrówka
- kiedy będzie budowa sieci wod-kan ul. Różanej od ul. Prostej do ul. Strumykowej?
- na jakim etapie jest projekt techniczny i pozwolenie na budowę ul. Familijnej i kiedy
wykup gruntów pod drogę?
3. Pan Pan Edmund Kordas
- miał zastrzeżenia co do budowy placu zabaw na Osiedlu Borki
- zapytał, co z wycinką drzew które nie rosną w pasie drogi gminnej a na prywatnej
posesji i zagrażają lampom oświetleniowym lub liniom energetycznym – komu należy
zgłosić i kto ma dokonać wycinki?
- gdzie można otrzymać mapę geodezyjną m. Ruda?
4. Pani Joanna Chłuda – Komitet Osiedlowy Nr 6
- poprosiła o naprawę zapadliska na chodniku przy studzience powstałego na Oś.
Skarpa przy budynku nr 9
5. Pani Krystyna Smolarczyk – Nowiny
- zmienić ustawienie znaku „końca Nowin” na granicy między Nowinami a
Kociołkami (ul. Zwoleńska)
6. Pan Leszek Matuszewski - Ryczywół
- poprawić oznakowanie drogi do m. Wilczkowice Górne
- oznaczyć drogę do pastwiska w Ryczywole ( k/ p. Ochmańskiego)
- Gmina Magnuszew ma w planie budowę wału przeciwpowodziowego – czy zwiększy
to możliwość podtopień m. Ryczywół z prawej strony?
- przydzielić spychacz (wiosną) w celu uporządkowania - wyrównania drogi gminnej
nad Wisłą
- nawieźć piachu w miejsce wskazane przez Sołtysa
- pozostawić ziemię po budowie ul. Osiedlowej, która zostanie wykorzystana do
wyrównania terenu
- przydzielić 8 wywrotek żużla na remont dróg polnych
- na ul. Browarną nawieźć 2-3 wywrotki kamienia
Na zadane pytania odpowiedzi udzielali:
1. Pan Burmistrz Tomasz Śmietanka m.in. omówił sprawy związane z projektem budżetu
na 2013rok . Zaprosił na Spotkanie Wigilijne na 14.12.2012r koło Pływalni
„DELFIN”. Ponadto zaprosił zebranych do wzięcia udziału w debacie społecznej
poświeconej bezpieczeństwu mieszkańców gminy Kozienice, która odbędzie się dziś
tj. 11.12.2012r w Ogrodzie Jordanowskim o godz. 1200.
2. Pan Sekretarz zabierając głos wrócił jeszcze do funduszu sołeckiego przypominając o
szczegółowym opisie zadań do realizacji. Poprosił, aby przed podjęciem decyzji
sprawę skonsultować z osobą merytorycznie odpowiedzialną za dane zadanie.
3. Pan Piotr Szafran odpowiadał na sprawy związane z budową dróg gminnych,
remontem i ich utrzymaniem.
4. Pan Robert Gregorczyk udzielił odpowiedzi na zadane pytania dot. wycinki drzew
przy drogach gminnych oraz prywatnych posesjach. Zaznaczył, że jeżeli drzewa
zagrażają oświetleniu należy problem zgłosić właścicielowi linii czyli do ZEORK-u.
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Na zakończenie narady Pan Burmistrz złożył zebranym życzenia świąteczne i
noworoczne a następnie wszyscy przełamali się opłatkiem. Sekretarz podziękował za
przybycie informując także, że wnioski zostaną przekazane merytorycznym dyrektorom,
którzy dokładnie przyjrzą się wnioskom, oszacują możliwości realizacji bądź przekażą
właściwym adresatom.

Na tym protokół zakończono .
Protokołowała:
Celina Krakowska
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