PROTOKÓŁ
z narady roboczej Sołtysów i Przewodniczących Komitetów
Osiedlowych w dniu 17.06.2013 r.

W naradzie uczestniczyli :
- Pan Tomasz Śmietanka – Burmistrz Gminy Kozienice
- Pan Igor Czerwiński – Z-ca Burmistrza ds. Technicznych
- Pan Andrzej Wołos – Przewodniczący Komisji Budżetu Rady Miejskiej
- Pan Robert Wojcieszek – Prezes KGK
- Pan Piotr Szafran – Dyrektor Wydz. WI
- Pani Teresa Starzyńska – Dyrektor Wydz. GS
- 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. Zasady gospodarki odpadami po 01.07.2013.
2. Możliwości budowy elektrowni słonecznych.
3. Wolne wnioski.
Pan Sekretarz poinformował zebranych, że kolejna Sesja Rady Miejskiej odbędzie się
27.06.2013 i zaprosił zebranych do wzięcia udziału.
Ad.1. programu spotkania
W sprawie zasad gospodarki odpadami po 01.07.2013 głos zabrali: Pan Igor Czerwiński i
Andrzej Wołos. Pan Burmistrz poinformował zebranych , że pierwszy przetarg na wywóz
nieczystości został unieważniony a otwarcie ofert do drugiego odbędzie się 10 lipca 2013r.
Ponadto poinformował, że lipiec będzie okresem przejściowym, a wywozem nieczystości
zajmie się jak do tej pory KGK w Kozienicach. Po wyłonieniu firmy obsługującej
mieszkańcy zostaną poinformowani o zasadach odbioru poprzez środki masowego przekazu
tj. TV Kablową, BIP a także poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń.
Pan Andrzej Wołos zabierając głos poinformował, że zebrani otrzymali harmonogramy
odbioru odpadów z terenów wiejskich oraz z terenu miasta Kozienice w miesiącu lipcu 2013r.
Szczegółowo omówił częstotliwość odbioru odpadów a także wymogi dot. segregacji
odpadów. Zaznaczył przy tym, że w okresie przejściowym zostaną rozdane worki do
segregacji odpadów i że szkło będzie odbierane w inny dzień a plastik i makulatura w inny.
Pan Leszek Matuszewski – Ryczywół zapytał:
- jak wygląda sprawa odbioru odpadów od działkowiczów?
- czy można w ramach funduszu sołeckiego zakupić kosze na śmieci?
Ustalono, że sołtysi tych miejscowości w których występują działki letniskowe tj.,m.in.
Ryczywół, Ruda, Wola Chodkowska, Świerże Górne pozostaną i po naradzie temat ten
zostanie szczegółowo omówiony.
Pan Zygmunt Mućko - Komitet Osiedlowy Nr 2 zapytał:
- ile było ofert w przetargu na wywóz śmieci i dlaczego został unieważniony ?
- zawnioskował o poczynienie działań w sprawie zmuszenia właścicieli działek
niezabudowanych do uporządkowania i wykoszenia zarośli oraz do uporządkowania
zaniedbanych a zamieszkałych posesji
Pani Janina Golik – Świerże Górne zawnioskowała aby:
- Klub „Megawat” posprzątał wokół stadionu leżące butelki w krzakach i zaroślach.
Pan Marian Janeczek – Łuczynów
- jak będzie wyglądał odbiór śmieci gdy nie będzie kontenerów a sprzątanie odbywa się w
ramach funduszu sołeckiego?
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- czy będzie organizowana zbiórka zużytych opon samochodowych i ciągnikowych jak w
ubiegłym roku?
Pan Józef Cytryniak –Komitet Osiedlowy Nr 1
- zawnioskował w imieniu mieszkańców swojego osiedla, aby rozeznać sprawę i poczynić
starania w sprawie nie zamieszkałych działek. Działki te są bardzo zaniedbane, zarośnięte i
nigdy nie wykaszane. Zmusić w jakiś sposób właścicieli tych działek o ich zadbanie.
Ad.2.programu spotkania
Możliwości budowy elektrowni słonecznych omówili przedstawiciele firmy „MAXSOLAR”.
Przedstawili zebranym warunki jakie należy spełnić aby zawrzeć umowę na dzierżawę gruntu
pod ustawienie luster. Zwrócili się z prośbą do Sołtysów, aby przekazali informacje na w/w
temat rolnikom w celu ewentualnego przemyślenia. Przy następnym spotkaniu jeżeli takie się
odbędzie a będą chętni zostaną omówione bardziej szczegółowo warunki udostępnienia
terenu i zawierania umów.
Ad.3. programu spotkania – wolne wnioski.
1. Pan Stanisław Bielas - Janów
- kiedy zostanie uregulowana rzeka Zagożdżonka – przy większych deszczach rzeka
wylewa?
- kiedy zostanie wybudowane oświetlenie uliczne na nowym osiedlu w Janowie?
2. Pan Grzegorz Kurek – Aleksandrówka
- posprzątać przystanek przy ul. Królewskiej przy lesie
- wyrównać ulicę Łąkową
- popiera wniosek sołtysa Nowej Wsi w sprawie wsparcia finansowego dla Spółek
Wodnych dot. oczyszczenia rowów melioracyjnych
3. Pan Zygmunt Mućko – Komitet Osiedlowy Nr 2
- czy jest jakaś wiedza na temat budowy drogi krajowej 79?
4. Pani Janina Golik – Świerże Górne
- poprosiła w imieniu mieszkańców Świerży Górnych, aby przysyłano do Sołtysa plakaty dot.
imprez odbywających się na terenie Gminy Kozienice by móc poinformować mieszkańców
poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń.
5.Pan Edmund Kordas – Ruda
- podjęcie działań , interwencji w GDDK i A w/s uruchomienia ruchu pieszego wzdłuż stawu
w Janikowie
- naprawa łuku zakrętu na drodze w Rudzie
6. Pan Włodzimierz Kowalski - Janików
- warunki na jakich dzierżawią tereny łowieckie Koła Łowieckie?
- sołectwo Janików prosi o poprawę bezpieczeństwa na odcinku od Kozienic do stawu w
Janikowie.
7. Pani Jadwiga Polesiak – Łaszówka
- poprosiła o przywiezienie szlaki na utwardzenie drogi
8. Pan Leszek Matuszewski – Ryczywół
- czy została przyjęta na rzecz Gminy droga gospodarcza?
- co należy zrobić, aby wędkarze nie niszczyli upraw rolników?
9. Pani Hanna Koziarska – Holendry Kozienickie
- nawieźć szlaki od kontenera do nowego mostu
- wysypać kamieniem przy przystanku gdzie wykręca autobus - Holendry Kozienickie 10
10. Pani Krystyna Smolarczyk – Nowiny
- wyrównać ulicę Podlesie w Nowinach
11. Pan Andrzej Kowalski – Nowa Wieś
- wesprzeć Spółki Wodne z funduszu Gminy aby udrożnić i oczyścić rowy melioracyjne lub
przeznaczyć pieniądze w ramach pożytku publicznego i ogłosić konkurs na wykonanie
udrożnienia rowu.
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- wysypać drogę lub przysłać równiarkę na drogę na odcinku od końca Nowej Wsi do drogi w
kierunku Holendrów Piotrkowskich. Droga nie nadaje się do użytku.
12. Pani Maria Maraszkiewicz - Opatkowice
- nawieźć szlaki na drogę dojazdową do pól od figurki w kierunku Holendrów Kozienickich
13. Pan Zdzisław Gregorczyk – Chinów
- wykosić pobocza w Chinowie przy drodze gminnej
- przywieźć szlaki na drogę skazaną przez sołtysa
- ustawić znaki/tabliczki oznaczające numery posesji
14. Pan Artur Kobus – Wola Chodkowska
- wydzielić część chodnika na ścieżkę rowerową
15.Pan Ryszard Ośka – Wilczkowice Górne
- wyciąć przydrożne krzaki przy drodze gminnej tj. wjazd od strony Elektrowni i przy posesji
Pana Pocheć oraz Pana Dąbrowicz
16. Pan Piotr Maciejewski – Komitet Osiedlowy Nr 5
- skosić trawę na cmentarzu poniemieckim ul. Lubelska
17.Pan Witold Gołębiak – Majdany
- dowieźć 4 wywrotki szlaki na odcinek drogi 200m od posesji Pana Włodarczyka w stronę
posesji Pana Kusia.
Na zadane pytania na bieżąco odpowiedzi udzielali :
1.Pan Igor Czerwiński -Z-ca Burmistrza ds. Technicznych m. in. omówił sprawy związane z :
- odbiorem odpadów od lipca 2013r
- unieważnieniem przetargu i ogłoszeniem nowego.
- dot. remontu dróg dojazdowych do pól, dróg gminnych oraz dróg krajowych.
2. Pan Piotr Szafran omówił sprawy dot. budowy oświetlenia ulicznego w Janowie oraz
budowy drogi krajowej 79.
Na zakończenie narady Pan Sekretarz podziękował zebranym 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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