PROTOKÓŁ
z narady roboczej Sołtysów i Przewodniczących Komitetów
Osiedlowych w dniu 27.05.2014 r.

W naradzie uczestniczyli :
- Pan Grzegorz Małaśnicki – V-ce Starosta Powiatu Kozienickiego
- Pan Robert Wojcieszek – Prezes KGK Kozienice Sp. z o.o.
- Pan Grzegorz Maciejczyk – Naczelnik Wydz. Bezpieczeństwa Spraw Społecznych i
Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Kozienicach
- Pan Tomasz Śmietanka – Burmistrz Gminy Kozienice
- Pani Małgorzata Bebelska – Z-ca Burmistrza ds. Społecznych
- Pan Andrzej Wołos – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej
- Pani Teresa Starzyńska – Dyrektor W-łu Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa i
Środowiska
- Pan Stanisław Siderski - Sekretarz Gminy Kozienice
- Sołtysi i Przewodniczący Komitetów Osiedlowych wg załączonej listy obecności
Przybyłych na naradę powitał Sekretarz Gminy Pan Stanisław Siderski przedstawiając
jednocześnie program narady:
1. Omówienie warunków i skutków przejścia fali powodziowej na Wiśle.
2. Realizacja wniosków z zebrań i budżetu 2014 roku w tym wnioski z funduszu
sołeckiego.
3. Spotkanie okolicznościowe z okazji Dnia Samorządowca.
4. Wolne wnioski .

Ad.1. Programu spotkania
Warunki i skutki przejścia fali powodziowej omówili :
- Pani Małgorzata Bebelska
- Pan Grzegorz Maciejczyk
- Pan Grzegorz Małaśnicki
Pani Małgorzata Bebelska zabierając głos poinformowała zebranych o działaniach
przeciwpowodziowych jakie zostały podjęte w dniach od dnia 18.05.2014 do 26.05.2014r.
na terenie Gminy Kozienice oraz kto brał w nich udział t.j.
- 18 maja 2014r. godz.1500 ogłoszenie pogotowia przeciwpowodziowego ( Starostwo tak samo)
- 19 maja 2014r. godz.900 ogłoszenie alarmu przeciwpowodziowego ( Starostwo tak samo)
- 22 maja 2014r. godz.900 odwołanie alarmu przeciwpowodziowego ( Starostwo tak samo)
- 26 maja 2014r. godz.800 odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego ( Starosta odwołał
24.05.2014r. godz. 900).

W działaniach udział brały jednostki:
- OSP Kozienice
- OSP Samwodzie
- OSP Ryczywół
- OSP Brzeźnica
- OSP Świerże Górne
- OSP Nowa Wieś
- OSP Stanisławice
oraz Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o , która dostarczała piasek w wyznaczone
miejsca.
Pani Burmistrz dodała, że działania polegały na monitorowaniu obwałowań rzeki Wisły,
obwałowań rzeki Zagożdżonki oraz Radomki pod kątem przesiąków oraz dziur po bobrach.
1

Zlokalizowane dziury były zabezpieczane workami z piaskiem. Interwencji wymagał również
most na rzece Zagożdżonce w miejscowości Nowa Wieś, który uległ podmyciu.
Następnie głos zabrali :
- Pan Grzegorz Maciejczyk
- Pan Grzegorz Małaśnicki
Panowie przedstawili zebranym informację o bieżącej sytuacji dot. działań
przeciwpowodziowych i zaopatrzenie magazynu powiatowego w Kozienicach w sprzęt OC
na dzień 26.05.2014r. Ponadto przedstawili niezbędne wnioski jakie należy podjąć t.j.
- spowodować na Powiślu obniżenie populacji bobrów
- planować na maj coroczne wykoszenia wałów przeciwpowodziowych
- oczyścić śródwale z drzew i zarośli
- w m. Regów ( gm. Gniewoszów ) wykonać barierę odbijającą nurt od wału
- umocnić wały na Zagożdżonce i Radomce (na cofkę) i oczyścić śródwale
Wnioski te zostaną przesłane Panu Wojewodzie.
Pan V-ce Starosta podziękował sołtysom za współpracę w tak ważnej sprawie.
W podsumowaniu w/w tematu Pan Burmistrz T. Śmietanka omówił sprawy związane z falą
wezbraniową, poprawą stanu wałów oraz remontach dróg przywałowych.
1.Pani Janina Golik – Świerże Górne
- poruszyła temat wału przeciwpowodziowego, którego wykonano ok. 2 km od mostu
drewnianego w Kępie w stronę działek. Zapytała – czy będzie dokończenie tego odcinka?
2. Pan Leszek Matuszewski – Ryczywół
- nawiązując do omawianych spraw związanych z falą wezbraniową, która zalała ok. 100 ha
pól uprawnych i pastwisk zapytał w imieniu mieszkańców swojego sołectwa, czy będą
wypłacane jakieś zasiłki bądź odszkodowania dla ich właścicieli ?
Pan Burmistrz T. Śmietanka prosił o napisanie pism przez mieszkańców Ryczywołu i
Wilczkowic Górnych w/s strat a prośby zostaną rozpatrzone.
Ad.2. Programu spotkania
Pan Sekretarz zabierając głos przedstawił sprawozdania z realizacji funduszu sołeckiego:
- przez Wydział Promocji Kultury i Sportu
- przez Wydział Infrastruktury
- przez Wydział Edukacji
- przez Wydział Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska
Ponadto zaznaczył, że jeżeli zadanie zostało zrealizowane, a pozostały środki finansowe
można ponownie zwołać zebranie w swojej miejscowości, podjąć uchwałę i złożyć wniosek
o wykonanie dodatkowego zadania.
Zebrani otrzymali :
1. Informację dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji pierwotnej
oraz sprzedaży bezpośredniej żywności.
2. Informację dot. zakazu stosowania materiału siewnego kukurydzy GMO.
3. Realizację wniosków sołeckich na dzień 26.05.2014r.z zebrań wiejskich luty-marzec
2014r.
4. Plakaty dot. sprzątania po swoich czteronożnych pupilach ( komitety osiedlowe) w
celu wywieszenia na tablicach ogłoszeń.
5. Plakaty dot. obchodów Dni Puszczy Kozienickiej
6. Plakaty dot. II Ogólnopolskiego Turnieju Siatkówki Plażowej Kobiet.
7. Plakaty dot. IV Inauguracji Kozienickiego Muzycznego Lata.
Ad.4. Programu spotkania – wolne wnioski
1.Pan Józef Cytryniak – Komitet Osiedlowy Nr 1 nawiązując do wniosku nr:
- 242 o brzmieniu „ Monitoring przy ul. Żeromskiego i Głowaczowskiej przy Kościele Św.
Rodziny”: - jeszcze raz bardzo prosił o wykonanie w/w monitoringu uzasadniając
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bezpieczeństwem mieszkańców. Ponadto zaznaczył, że w związku z tym że jest remontowana
ul. Kochanowskiego i będzie remontowana ul. Warszawska sprawa jest bardzo ważna
ponieważ będzie nasilony ruch na tym skrzyżowaniu z kierunku drogi nr 79 i 48.
- 227 o brzmieniu „ Budowa parkingu przy ul. Żeromskiego 12 oraz przejście po przeciwnej
stronie budynku socjalnego”. Jest prośba o wykonanie przejścia j.w. w momencie
wykonawstwa parkingu zgodnie z ustaleniami na zebraniu Komitetu Osiedlowego Nr 1 w
dniu 03.03.2014r.
- 250 o brzmieniu „Mycie i dezynfekcja kontenerów przez KGK Sp. z o.o”. Pan
Przewodniczący prosi o dokładne wyjaśnienie w w/w sprawie ponieważ odpowiedź którą
uzyskał nie jest satysfakcjonująca.
2. Pani Joanna Chłuda - Komitet Osiedlowy nr 6
- wniosek nr 318 – „ Wykonanie projektu i budowa parkingu na trawniku przed budynkiem
Warszawska 32a”. Pani Przewodnicząca w imieniu mieszkańców swojego osiedla prosi
jednak o podjęcie działań zapewniających rozpoczęcie prac realizujących wniosek.
3. Pan Zbigniew Kwaśnik - Wilczkowice Górne
- uporządkować – oczyścić drogę na zakręcie w Wilczkowicach Górnych.
4.Pan Pan Grzegorz Kurek – Aleksandrówka
- utwardzić dalszy ciąg ul. Diamentowej tłuczniem lub szlaką.
5. Pani Hanna Koziarska – Holendry Kozienickie
- podziękowała za wykonanie odcinka drogi na dzielnicy „Pecyna” i prosi o dokończenie
dalszego odcinka j.w. który łączy tą drogę z drogą powiatową Przewóz – Wójtostwo.
- wykosić pobocza przy drodze powiatowej na odcinku od Pana Kultysa w stronę Wólki
Tyrzyńskiej.
Na zakończenie narady Pan Burmistrz złożył zebranym życzenia z okazji Dnia
Samorządowca jednocześnie dziękując za dotychczasową współpracę. Natomiast Pan
Sekretarz podziękował zebranym za przybycie i zaprosił na następne spotkanie.

.
Na tym protokół zakończono .
Protokołowała:
Celina Krakowska

3

