PROTOKÓŁ
z narady roboczej Sołtysów i Przewodniczących Komitetów
Osiedlowych w dniu 10.10.2013 r.
W naradzie uczestniczyli :
- Pan Janusz Stąpór – Starosta Powiatu Kozienickiego
- Pan Andrzej Nadolny – przedstawiciel GDGKiA Rejon Kozienice
- Pani Małgorzata Bebelska – Z-ca Burmistrza ds. Społecznych
- Pan Robert Wojcieszek – Prezes KGK
- Pan Stanisław Siderski - Sekretarz Gminy
- Pani Teresa Starzyńska – Dyrektor Wydziału GS
- Pan Jarosław Traczyk – Dyrektor Wydziału Promocji, Kultury i Sportu
- Pan Piotr Szafran – Dyrektor Wydziału Infrastruktury
- Przedstawiciel 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 złożonych wniosków sołeckich .
2. Zgłaszanie propozycji do budżetu na 2014rok.
3. Wolne wnioski.
Zebrani otrzymali:
1. Informację Powiatowego Inspektoratu Weterynarii dla hodowców trzody chlewnej.
2. Pismo Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Mirosława Maliszewskiego w
sprawie ubezpieczeń społecznych dot. rolników – strażaków Ochotniczych Straży
Pożarnych .
3. Plakaty Nefro Test dot. zaproszenia mieszkańców na bezpłatne badanie nerek wiek
45+ w dniu 20.10.2013r w okolicy Szpitala Powiatowego w Kozieniach w celu
poinformowania mieszkańców swoich miejscowości poprzez wywieszenie na
tablicach ogłoszeń.
Pani Małgorzata Bebelska zabierając głos zwróciła uwagę , aby sołtysi składający wnioski
do funduszu sołeckiego kontaktowali się z dyrektorami merytorycznymi by wyeliminować
nieprawidłowości a sprawy zostały załatwione sprawnie i bez uwag. Ponadto poprosiła, aby
sołtysi planując budowę placu zabaw pamiętali o tym aby kontrolować czy te place są
bezpieczne i kto z nich korzysta. Poruszyła temat dot. „Regulaminu śmieciowego”, oraz
nawiązując do plakatu „NefroTest” zaprosiła do korzystania z proponowanych badań.
Ponadto poinformowała, że powstał w Urzędzie Miejskim Wydział Promocji, Kultury i
Sportu.Propozycje festynów, wyjazdów należy konsultować z Dyrektorem tego wydziału.

Ad.1. Programu spotkania.
Pan Stanisław Siderski zabierając głos poinformował zebranych, że wszystkie sołectwa
złożyły wnioski do funduszu sołeckiego. Żaden wniosek nie został odrzucony i będą
wstawione do projektu budżetu na 2014rok. Ponadto poinformował zebranych że środki z
funduszu sołeckiego przez sołectwa zostały przeznaczone m.in. na remonty dróg, spotkania
integracyjne , utrzymanie porządku , budowy chodników.
Ad.2 Programu spotkania
W pkt 2 spotkania Pan Sekretarz poinformował zebranych o konieczności składania
wniosków do budżetu na 2014r na piśmie do merytorycznego wydziału bądź w sekretariacie
Urzędu. Termin składania wniosków upływa z dniem 15 października 2013r.Jednocześnie
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zaprosił na posiedzenie Sesji Rady Miejskiej, które odbędzie się 24 października 2013r o
godz. 13,00 a wcześniej można uczestniczyć w posiedzeniach komisji branżowych, które
odbywają się w sali posiedzeń w Biurze Rady Miejskiej.
Ad. 3 Programu spotkania - wolne wnioski.
1.Pan Piotyr Maciejewski – Komitet Osiedlowy Nr 5
- kiedy będzie połączony chodnik na Janowie przy drodze powiatowej przez tory kolejowe?
- czy w przyszłym roku będzie wprowadzona modernizacja ul. Lubelskiej?
2. Pan Marian Janeczek – Łuczynów
- nawieźć szlaki i wyrównać równiarką drogę łączącą Łuczynów z Chinowem biegnącą przez
przejazd kolejowy
- wyciąć 2 szt starych topoli rosnących na wysokości posesji nr 134 przy drodze powiatowej
biegnącej przez wieś
3. Pan Grzegorz Kurek – Aleksandrówka
- kiedy będzie realizacja odwodnienia ul. Wspólnej?
- przywieźć wywrotkę tłucznia na ul. Królewską przy wjeździe z asfaltu
- uporządkować pobocza i odwodnić odcinek drogi od ronda do wiaduktu
- przysłać równiarkę na ul. Łąkową i Familijną w razie potrzeby wyrównać
- odwodnić zatokę przystankową przy ul. Królewskiej przy lesie ( droga powiatowa)
4. Pan Andrzej Lenarczyk – Przewóz
- na ul. Chartowej przy wjeździe do działki Nr 4 została pryzma ziemi - jest prośba o jej
usunięcie
- czy będzie robiona droga Wymysłów – Cudów?
- usunąć ubytek w asfalcie róg ul. Maciejowicka – Warszawska
5.Pani Małgorzata Seroka – Śmietanki
- zamontować barierkę na moście na rzece Brzezince przy stawach.
6.Pan Józef Cytryniak – Komitet Osiedlowy Nr 1.
- czy planuje się środki na dofinansowanie wymiany centralnego ogrzewania w domkach
jednorodzinnych związku z wycofaniem ogrzewania węglem kamiennym
- zlikwidować ubytki w chodnikach na terenie Komitetu Osiedlowego Nr1.
7. Pani Joanna Chłuda – Komitet Osiedlowy Nr 6
- pogłębić - oczyścić kanał (ciek wodny) , który został źle wykonany na ul. Wiślanej
- wzmożyć patrole Policji na skwerku koło Domu Kultury
- mieszkańcy wystawiają śmieci wielkogabarytowe przy pojemnikach – co z tym robić?
- wywieźć pojemniki z plastikiem są przepełnione
- opakowania tekturowe wyrzucane są na śmieci przez okoliczne sklepy
8. Pan Leszek Matuszewski – Ryczywół
- podwyższyć kostkę przy studzience
- posprzątać rowy ze śmieci
- czy na zebraniach sołeckich w swojej miejscowości Rada Sołecka wraz z mieszkańcami
mogą podjąć uchwałę w sprawie nazw ulic?
9. Pan Edmund Kordas- Ruda
- most na Krępiance, przy drodze krajowej nr 48 przy Stawie Janikowskim – barierki zostały
źle zamontowane i utrudniają przejście. Prośba o ich poprawienie.
Pan Nadolny stwierdził, że w/w barierki zostały zamontowane zgodnie z projektem.
- poinformował o złożeniu petycji dot. remontu drogi tj. dokończenie i odwodnienie drogi na
końcu wsi. Droga ta została uszkodzona w czasie budowy kanalizacji.
- przenieść tablice informacyjne tj. przy posesji Nr 6 na plac „Strażacki” i z posesji Państwa
Drachal na koniec wsi.
10. Pan Ryszard Wolszczak – Wójtostwo
- budowa zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu z drogą gminną na wysokości figurki i
przystanku autobusu szkolnego.
11. Pan Kazimierz Kosicki – Wólka Tyrzyńska
- namalować pasy „przejście dla pieszych” na drodze powiatowej przy Szkole w Wólce
Tyrzyńskiej.
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12. Pani Janina Golik- Świerże Górne
- pomalować przystanek autobusowy przy drodze powiatowej – jest w bardzo złym stanie
13. Pan Andrzej Kowalski – Kępa Wólczyńska
- usunąć zapadliska na poboczach przy drodze gminnej za skrzyżowaniem drogi powiatowej
Holendry Kozienickie - Samwodzie
- przywrócić worki lub kosze na śmieci na przystankach w Kępie Wólczyńskiej
14.Pan Artur Kobus – Wola Chodkowska
- dokończyć budowę chodnika ok. 800m
- poszerzyć drogę Ryczywół – Brzóza
- posprzątać śmieci z rowów przy drodze powiatowej pomiędzy Wolą Chodkowską a
Ryczywołem ( może zatrudnić osoby, którzy mają do odpracowania jakieś prace społeczne).
15. Pani Krystyna Smolarczyk – Nowiny
- przysłać równiarkę na ul. Podlesie
- utwardzić wyjazd na ul. Głównej – droga wojewódzka
16. Pan Wiesław Kaczkowski – Holendry Piotrkowskie
- wyciąć odrosty które zasłaniają widoczność na skrzyżowaniu drogi powiatowej na odcinku
od ul. Warszawskiej w kierunku Holendrów Piotrkowskich ze skrzyżowaniem drogi gminnej
w Opatkowicach i w kierunku Piotrkowic
Na zadane pytania i wnioski odpowiedzi udzielali:
1. Pan Janusz Stąpór – Starosta Powiatu Kozienickiego m.in.omówił sprawy związane z :
- budżetem na remonty i budowy dróg w 2014r oraz ich utrzymanie
- sytuacją finansową Szpitala Powiatowego
- sprawy związane z budową chodników przy drogach powiatowych
- oczyszczaniem rowów i poboczy przy drogach powiatowych
2. Pan Staniław Siderski – Sekretarz Gminy zabierając głos omówił sprawy dotyczące:
funduszu sołeckiego tj. złożonych wniosków do realizacji w 2014r oraz złożenia
wniosków do budżetu na 2014r.
3. Pan Piotr Szafran Dyrektor Wydz. Infrastruktury udzielał odpowiedzi w sprawach dot.
remontów dróg gminnych, osiedlowych i remontów chodników w mieście
4. Pani Teresa Starzyńska Dyrektor Wydz. Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i
Środowiska zabierając głos wyjaśniła sprawy związane z wywozem nieczystości ,
zaznaczając przy tym że za ilość niezbędnych pojemników odpowiada właściciel,
Wspólnota bądź Zarządca.
5. Pan Robert Wojcieszek – Prezes Kozienickiej Gospodarki Komunalnej omówił
sprawy związane:
- z odbiorem śmieci
- podpisywaniem umów na dzierżawę pojemników na śmieci biodegradowalne
- odbiorem / wywozem śmieci wielkogabarytowych
Na zakończenie narady Pan Sekretarz podziękował zebranym za przybycie
informując także, że wnioski zostaną przekazane merytorycznym dyrektorom, którzy
przyjrzą się wnioskom, oszacują możliwości realizacji bądź przekażą właściwym
adresatom.

Na tym protokół zakończono .
Protokołowała:
Celina Krakowska
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