PROTOKÓŁ
z narady roboczej Sołtysów i Przewodniczących Komitetów
Osiedlowych w dniu 03.07.2014 r.

W naradzie uczestniczyli :
- Pan Janusz Stąpór – Starosta Powiatu Kozienickiego
- Pan Tomasz Śmietanka – Burmistrz Gminy Kozienice
- Pani Małgorzata Bebelska – Z-ca Burmistrza ds. Społecznych
- Pan Igor Czerwiński – Z-ca Burmistrza ds. Technicznych
- Pani Halina Grudzień – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Kozienicach
- Pani Teresa Starzyńska – Dyrektor W-łu Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa i
Środowiska
- Pan Piotr Szafran – Dyrektor Wydziału Infrastruktury
- Pan Stanisław Siderski - Sekretarz Gminy Kozienice
- Przedstawiciele KPP 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. Informacja o programie „Rodzina wielodzietna”.
2. Omówienie zasad i wielkości funduszu sołeckiego na 2015rok.
3. Wolne wnioski .
Na początku narady głos zabrał Pan Starosta, który omówił problem dotyczący dużej
populacji dzików i bobrów.
Udzielił odpowiedzi na poruszony przez uczestników narady temat dot. szkód wyrządzonych
przez dziki i bobry w uprawach na wałach przeciwpowodziowych. Omówił temat dot.
odwadniania terenów i czyszczenia rowów.
Ponadto poinformował, że z dniem 30.06.2014r przeszedł na emeryturę Pan Marek Pacyna i
nie jest już Dyrektorem Szpitala. Został rozpisany konkurs na nowego dyrektora który
zostanie rozstrzygnięty w m-cu sierpniu.
1.Pan Józef Cytryniak – Przewodniczący Kom. Osiedlowego Nr 1 zwrócił się z zapytaniem
do Pana Starosty:
- dlaczego Rada Osiedla Nr 1 nie otrzymała powiadomienia o sprzedaży działek i o budowie
bloku mieszkalnego przy ul. Sikorskiego?
W odpowiedzi na zadane pytanie Pan Starosta poinformował, że wszystkie procedury prawne
zostały zachowane. Były ogłoszenia na stronach internetowych , był ogłoszony przetarg.
Zgłosił się inwestor i kupił tą działkę.
2. Pan Zdzisław Gregorczyk – Chinów
- poprosił w imieniu mieszkańców Chinów Cztery Kopce o postawienie przystanku
autobusowego przy drodze krajowej nr 48w ich miejscowości
3. Pan Janusz Oliwa – Piotrkowice zawnioskował o
- wykonanie odwodnienia na wys. posesji nr 32 i 32a w miejscowości Piotrkowice
- ścinkę poboczy przy drodze powiatowej przez całą wieś
- przygotowanie dokumentacji i wykonanie chodnika w Piotrkowicach po jednej stronie
Pan Starosta w odniesieniu do zgłoszonych wniosków poinformował, że wykonanie
chodnika będzie możliwe w przyszłych latach. Wykonano tyle na ile wystarczyło środków,
natomiast droga do Holendrów Piotrkowskich będzie robiona w tym roku.
4. Pan Grzegorz Wrona – Staszów zwrócił się z zapytaniem
- wysoki jest poziom wody na kanale, czy można cos z tym zrobić?
Pan Starosta zapewnił, że sprawa zostanie sprawdzona i wyjaśniona.
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Ad.1. Programu spotkania
Pani V-ce Burmistrz Małgorzata Bebelska i Pani Halina Grudzień Kierownik MGOPS w
Kozienicach przypomniały program przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/192/2012 w
Kozienicach z dnia 21 czerwca 2012r „Kozienicka Duża Rodzina” oraz Kozienicka Karta
Rodziny”. Powyższy program i karta kierowana jest do rodzin wielodzietnych,
zamieszkałych na terenie Gminy Kozienice i składających się z rodziców /opiekunów
prawnych mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24
roku życia jeżeli dziecko uczy się lub studiuje. Ponadto Panie poinformowały, że uzyskanie
w/w karty odbywa się na wniosek rodzica/opiekuna prawnego złożony w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozienicach przy ul. Skłodowskiej 3, który jest jednostką
koordynującą realizację programu. Kozienicka karta rodziny jest imienna, ważna z innym
dokumentem potwierdzającym tożsamość. Wydanie karty jest bezpłatne i nastąpi w ciągu 30
dni od daty złożenia kompletnego wniosku a ważna jest jeden rok od dnia wydania.
Pani V-ce Burmistrz omówiła program przyjęty w drodze Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 27 maja 2014r w sprawie szczegółowych warunków realizacji Rządowego programu dla
rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 05.06.2014r poz. 755). Na podstawie w/w rozporządzenia
członkowie rodzin wielodzietnych będą mogli otrzymać Kartę Dużej Rodziny. Ogólnopolska
Karta Dużej Rodziny jest uzupełnieniem lokalnych kart, które przyznają gminy swoim
mieszkańcom. Można jednocześnie korzystać z obu kart rodzinnych.
Pani Kierownik poinformowała, że wszelkie dane na wyżej omawiany temat można uzyskać
pod adresem rodzina.gov.pl a wnioski można pobrać z internetu i złożyć w MGOPS. Tel. do
osoby zajmującą się przyjmowaniem wniosków to (48) 614 65 57.
Ad.2. Programu spotkania
Pan Sekretarz nawiązując do funduszu sołeckiego zapoznał zebranych z wysokością
funduszu, który niewiele będzie wyższy od roku 2013. Ponadto przypomniał co można
realizować w ramach tych środków i w jakiej wysokości. Zebrani otrzymali po 2 egz. druków
„Protokołów z Zebrania Wiejskiego Sołectwa” w celu wypełnienia i złożenia wniosków w
terminie do 30.09.2014r.
Zebrani otrzymali :
- druki wniosków wraz z załącznikami dot. realizacji funduszu sołeckiego
- ofertę półkolonii dla dzieci i młodzieży Związku Młodzieży Wiejskiej na spędzenie wolnego
czasu podczas wakacji 2014roku.
- Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego – Zarządzenia Nr 93 Wojewody Mazowieckiego
z dnia 07 marca 2014 w sprawie ustalenia liczby radnych w wyborach 2014r na obszarze
województwa mazowieckiego w celu poinformowania mieszkańców swoich miejscowości
poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń
- zaproszenia na XI Kozienicki Dzień Ogórka „POWIŚLE- 2014” na dzień 6 lipca 2014r w
celu poinformowania mieszkańców swoich miejscowości.
Pan Burmistrz Tomasz Śmietanka zabierając głos poinformował zebranych, że GDDKiA
podpisała umowę z wykonawcą na gruntowną przebudowę drogi Nr 79. Ponadto zaprosił
zebranych na XI Kozienicki Dzień Ogórka na dzień 6 lipca 2014r, który odbędzie się w
Piotrkowicach.
Ad.4. Programu spotkania – wolne wnioski
1.Pan Józef Cytryniak – Komitet Osiedlowy Nr 1 zawnioskował i prosi o odpowiedzi na
piśmie :
- co władze gminy robią , by zatrzymać młodych ludzi w Kozienicach?
- proszę o podanie pełnych informacji na dzisiejszej naradzie nt. nagrania rozmowy
telefonicznej pomiędzy Panem Burmistrzem Tomaszem Śmietanką a Naczelnym Redaktorem
„OKO” Panem Edmundem Kordasem
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W odpowiedzi na pytanie Sołtys Pan Edmund Kordas wyjaśnił, że sprawę prowadzą
odpowiednie organy państwowe.
- dlaczego Rada Osiedla Nr 1 nie otrzymała powiadomienia w odpowiednim czasie dt.
zamiany budynku AA wraz z parkingiem przy ul. Sportowej na budynek WKU przy ul.
Radomskiej ?
- dlaczego Pan Burmistrz nie przestrzega &5 ust.2 pkt. b oraz &19 ust.3 pkt. c Statutu Osiedla
Nr1?
- mieszkańcy mają problemy z przekazaniem eternitu firmie utylizacyjnej,
- kiedy zostanie wykonany chodnik przy ul. Broniewskiego?
- czy były prowadzone i z kim konsultacje społeczne w/s budowy budynku przy ul. Legionów
za 42 mln zł?
- dlaczego tak opornie idzie projektowanie modernizacji ul. Jana Pawła 2 ?
2. Pan Edmund Kordas – Ruda zwrócił się z zapytaniem:
- czy system informacji wizualnej obejmuje także teren wiejski?
- jak i gdzie znaleźć strategię marki Kozienice?
- czy i z kim była konsultowana strategia marki Kozienice i system informacji miejskiej?
3. Pan Stanisław Bielas – Janów zawnioskował o :
- dokończenie budowy dróg osiedlowych
- wykonać 400m oświetlenia na Osiedlu
4.Sołtysi wsi: Aleksandrówka , Śmietanki , Ruda i Przewodniczący KO nr 2 zgłosili
problem z bezpańskimi psami oraz zawnioskowali o karanie właścicieli psów , którzy
wychodzą z agresywnymi psami na spacery bez smyczy i kagańców. W Aleksandrówce na ul.
Królewskiej biega bezpański pies – jest prośba o złapanie go i odstawienie do przytuliska.
Przewodniczący KO nr 2 poinformował o przebywaniu psów na posesji po Panu Nowaku na
Osiedlu Zdziczów.
5. Pan Andrzej Kowalski – Kępa Wólczyńska zawnioskował o :
- nawiezienie szlaki na drogi
- postawienie koszy na śmieci na przystanku
6. Pan Marian Janeczek - Łuczynów
- nawiać żużla na drogę i wyrównać
7. Pan Piotr Maciejewski – KO Nr 5
- dokończyć oświetlenie w ul. Dolnej
8. Pan Leszek Matuszewski _ Ryczywół:
- wykosić rowy przy drodze krajowej Nr 79
- nawieźć żużla na drogi
- dlaczego nie ustalono nazwy rynku w Ryczywole?
9. Pani Hanna Karaś – Kociołki zgłosiła:
- brak koszy na śmieci na przystanku
10. Pan Włodzimierz Kowalski – Janików
- zaprosił zebranych w imieniu organizatorów na XI Kozienicki Dzień Ogórka „POWIŚLE2014” na dzień 6 lipca 2014r
Na zadane pytania i wnioski odpowiedzi udzielali :
1. Pan Starosta Janusz Stąpór, który omówił sprawy związane ze szkodami
wyrządzonymi przez dziki i bobry.
2. Pan Igor Czerwiński – Z-ca Burmistrza ds. technicznych omówił m.in.
- system informacji miejskiej
- budowy i remonty dróg
- montaże koszy na śmieci
3. Pani Małgorzata Bebelska – Z-ca Burmistrza ds. Społecznych omówiła sprawy
związane z kozienicką i krajową kartą rodzinną oraz wyjaśniła sprawę migracji
młodych ludzi do pracy za granicę.
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Na zakończenie narady Pan Sekretarz podziękował zebranym za przybycie
informując jednocześnie, że zgłoszone 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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