PROTOKÓŁ
z narady roboczej Sołtysów i Przewodniczących Komitetów
Osiedlowych w dniu 18.08.2014 r.
W naradzie uczestniczyli :
- Pani dr inż. Małgorzata Góralczyk – kierownik Inspektoratu w Kozienicach
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych;
- Pan Janusz Stąpór – Starosta Powiatu Kozienickiego;
- Pan dr inż. Tomasz Śmietanka – Burmistrz Gminy Kozienice;
- Pani Małgorzata Bebelska – Z-ca Burmistrza ds. Społecznych;
- Pan Igor Czerwiński – Z-ca Burmistrza ds. Technicznych;
- Pan Robert Wojcieszek – Prezes KGK Kozienice Sp. z o.o.
- Pan Andrzej Wołos – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej
- Pani Teresa Starzyńska – Dyrektor Wydziału 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. Uzgodnienie merytoryczne projektu planów wydatków funduszu sołeckiego na 2015 r.
2. Wolne wnioski.
Pan S. Siderski – Sekretarz omówił rozdane materiały tj:
1. Dotyczące PORTALU OBSŁUGI PODATNIKA – ogłoszenie dla mieszkańców
2. Zaproszenie przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska na spotkanie
w Nadleśnictwie Kozienice w Pionkach ws. planu zadań Natury 2000 - pismo
WPN –II.6320.49.2014.JS
3. Informacja od Wojewody Mazowieckiego o zbiórkach publicznych pismo
BW-III.020.95.2014.IG;
4. Ogłoszenie przekazane od Starosty Kozienickiego ws. oferty dzierżawy gruntów
rolnych i nieużytków od firmy SUHOX PL Sp. z o.o. z Warszawy
– p. J. Stąpór przedstawił bliżej w/w ofertę;
5. Program PROSUMENT – ekologiczne źródło prądu – wszystko omówił p. I.
Czerwiński
Pan Józef Cytryniak – Komitet Osiedlowy Nr 1 – czy nie można zrobić na ten
temat programu w TV Kozienickiej, dotrze się do większej liczby mieszkańców.
Pan Igor Czerwiński – Z-ca Burmistrza ds. technicznych - dziś po raz pierwszy o
tym mówimy, na pewno będziemy korzystać z różnych sposobów przekazania
informacji o programie.
Pan Edmund Kordas – Ruda – dlaczego nie zrobić teraz programu w TV. Ludzie nie
będą wiedzieć czy się warto zainteresować programem czy nie. W wielu
gospodarstwach gdzie są solary jest problem z przegrzewaniem się wody i paneli i
trzeba je czymś przykrywać.
Pan Igor Czerwiński – Z-ca Burmistrza ds. technicznych – tu nie mówimy o
panelach służących do podgrzewania wody a o panelach fotowoltaicznych, z których
pozyskiwany jest prąd elektryczny a ew. nadwyżka przekazywana jest do sieci
(odpłatnie). Dla osób zainteresowanych będą organizowane spotkania na których
wyjaśniane będą wszystkie wątpliwości.
Pan Leszek Matuszewski – Ryczywół – dot. spotkania w nadleśnictwie – czy nie
może ono odbyć się w Kozienicach?
Pan Stanisław Siderski – to organizator spotkania zadecydował o miejscu, my tylko
przekazujemy informację.
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6. Plakat o Kozienickim Festiwalu Triatlonu 2014 (sołtysi przez których wsie przechodzi
trasa triatlonu dostali dodatkowe informacje przygotowane przez KCKRiS)
7. Plakat na Dożynki Powiatowo Gminne Janików 2014
8. Plakat na Festiwal Muzyki Rozrywkowej im. B. Klimczuka.
9. Zaproszenia na Dzień Energetyka – Pożegnanie Lata.
10. Wyciąg z ustawy o samorządzie gminnym – art. 7 dot. zadań gminy.
11. Artykuł ze strony www.funduszesoleckie.pl w sprawie wniosków na zadania z
funduszu sołeckiego.

Ad.2. Programu spotkania – wolne wnioski
Pani Janina Golik – Świerże Górne
- na drodze do Wisły właściciel przystani promowej postawił znak STOP i przegrodził drogę
łańcuchem – czy może tak robić?
- przy ujściu Zagożdżonki do Wisły stoi barka i tamuje wpływ wody – prośba o interwencję
- czy będzie kończone wzmocnienie wału od strony Zagożdżonki – ok. 800 m
- na terenie osiedla pojawił się bezdomny, nocuje w śmietniku. Jak można pomóc takiej
osoby, mieszkańcy trochę się go boją;
- sprawa nieużytków przylegających do ogrodów działkowych. Wiosną są częste podpalenia
na tych terenach i zagraża to działkom. Czy można ustalić właścicieli i ew. zmusić ich do
koszenia? W Starostwie Powiatowym nie można uzyskac informacji o właścicielach
Odpowiedział Pan J. Stąpór – Starosta
Co do znaku STOPU – wszystko zostanie sprawdzone, samowolnie nie można takich rzeczy
robić.
Sprawa bezdomnego – póki nie narusza on prawa to nie można nic mu zrobić. Jak przyjdzie
zima to trzeba zgłosić sprawę policji, która takie osoby zabiera do Domu Pomocy
Społecznej.
Sprawa właścicieli działek – rzeczywiście ustawa o ochronie danych osobowych zabrania
ujawniać takie dane, chyba że będzie wszczęte postępowanie przeciwko właścicielowi ale
wtedy wnioskują właściwe organy (policja, prokuratura itp.). Starosta sprawdzi czy nie są to
grunty Skarbu Państwa.
Pan Tomasz Śmietanka – Burmistrz – spróbujemy razem z Miejsko Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej pomóc tej osobie.
Co do spraw związanych z zagrożeniem powodzią to gmina Kozienice przekazuje środki do
WZMiUW aby utrzymać urządzenia melioracyjne na terenie gminy w dobrym stanie i
zminimalizować możliwości wylewów i podtopień. Kanały oczyszczone w roku ubiegłym są
już zarośnięte. Dyrektor Kwiecień z WZMiUW obiecał więcej działań w tym zakresie ale
część obszarów objęta jest ochrona lub jest to obszar NATURA 2000 i wtedy potrzebne są
szczegółowe uzgodnienia.
W Świerżach Górnych powinien być jaz, bo okular powstrzymuje zejście wód z Zagożdżonki
ale jest to już kosztowna inwestycja. Sprawa barki na Wiśle – podobno barka nie wpływa na
spływ wód z Zagożdżonki do Wisły, zdania są podzielone. Trzeba wziąć pod uwagę, że zbyt
szybki spadek wód też może źle wpłynąć na poziom wód gruntowych na Powiślu.
Pani dr inż. Małgorzata Góralczyk – kierownik Inspektoratu w Kozienicach
WZMiUW:
W sprawie barki była już wizja lokalna i jest ona na Wiśle a nie na ujściu Zagożdżonki, które
jest dużo wcześniej więc nie tamuje wpływu wód do Wisły.
Sprawa wałów przy Zagożdżonce – jest projekt, obecnie kompletowane są wszystkie
pozwolenia, bo to obszar chroniony lub objęty NATURĄ 2000.
Pogoda w tym roku wpłynęła na podniesienie wód gruntowych na Powiślu. Doraźne prace,
jak np. wykaszanie Żagożdżonki trwają. WZMiUW wykazał rzekę Zagożdżonkę do planów
inwestycyjnych. Wszystkie wnioski w sprawie napraw i inwestycji są stopniowo
uwzględniane.
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Pan Wiesław Kaczkowski – Holendry Piotrkowskie - kiedy kontrolowano barkę, bo
wczoraj stała ewidentnie w ujściu rzeki
Pani dr inż. Małgorzata Góralczyk – kontrola była w czwartek, barka nie jest w ujściu
rzeki.
Pan Wiesław Kaczkowski – Holendry Piotrkowskie - co z czyszczeniem i odmuleniem
kanału Rusin oraz wg mieszkańców okular w Świerżach lepiej byłoby rozebrać bo przez
niego nie schodzi woda z pól i wały nasiąkają wodą. Jest też prośba aby na następne spotkanie
zaprosić Pana M. Kurowskiego z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Radomiu.
Pan Tomasz Śmietanka – Burmistrz – po zebraniu p. kierownik M. Góralczyk, sołtysi oraz
Pan Igor Czerwiński pojadą na wizję lokalną problemu barka.
Pani dr inż. Małgorzata Góralczyk – co do kanału Rusin to w 2011 i 2012 był on
czyszczony. Do koszenia możemy wejść (zgodnie z prawem wodnym) dopiero po 15 sierpnia
i dlatego nic nie było teraz robione. Do czynności związanych z czyszczeniem i odmulaniem
rzek i kanałów muszą być sporządzone oceny oddziaływania a to trwa nawet 1 rok. Co do
okularu to był on wykonany bez uzgodnień w WZMiUW stoimy na stanowisku że trzeba go
będzie rozebrać.
Pan Tomasz Śmietanka – Burmistrz – na następne spotkanie postaramy się zaprosić dyr. M.
Kurowskiego.
Pan Andrzej Lenarczyk – sołtys wsi Przewóz, Cudów, Wymysłów – na okularze zbierają
się śmieci i to jest problem bo to one tamują wodę. Czyszczenie brzegów kosiarką gruntową
nie ma sensu, bo czyszczone są te brzegi, które i tak są czyste. Tzw. kosiarka wodna i
koszenie z rzeki jest lepsze.
Pani dr inż. Małgorzata Góralczyk – niestety NATURA 2000 nie pozwala na takie
koszenia . Przy takiej pogodzie koszenie 1 raz w roku to minimum ale możemy je robic
dopiero po 15 sierpnia. Koszenia w innych terminach dopiero po przedłożeniu ocen
oddziaływania na środowisko, trwa to rok. Chętnie by WZMiUW wykonał takie prace ale
prawo wymaga dopełnienia wcześniej określonych procedur i tego się nie ominie.
Pan J. Stąpór – Starosta – takie mamy prawo i nie możemy robić co chcemy. Zaprosimy
dyr. M. Kurowskiego i porozmawiamy. Problem jest taki, że ekolodzy wstrzymają wszystkie
prace i wszystkie inwestycje ale nie ma ich wtedy, gdy są powodzie.
Pani Janina Golik – Świerże Górne – likwidacja okularu oznacza brak dojazdu do działek a
na to działkowcy się nie zgodzą.
Pan Włodzimierz Kowalski – Janików – gmina powołała komisję oceniającą straty
spowodowane podtopieniami i dzięki temu będzie wiadomo o kosztach jakie ponieśli
mieszkańcy z tego tytułu. Nakłady na melioracje są zbyt małe ale do ich zwiększenia
potrzebna jest zmiana prawa, spróbujemy jednak działać w tym kierunku min. poprzez
włączenie do tego działań Izby Rolniczej i związków zawodowych.
Pan J. Stąpór – Starosta - Problemem jest to, że nie są to zadania powiatu i cały czas mamy
ograniczony wpływ na sytuację w tym zakresie. Zdecydowanie lepiej by było aby było to
zadanie powiatu nawet kosztem zmniejszenia środków na ten cel. W chwili obecnej realizuje
te zadania Skarb Państwa a to zbyt szerokie pojęcie.
Pan Józef Cytryniak – Komitet Osiedlowy Nr 1 - od 2001 r. obiecywaliśmy rozwiązanie
sprawy okularu mieszkańcom i nic nie jest zrobione bo przeszkadzają przepisy i NATURA
2000, dlaczego jednak zrobienie przystani dla statków w Kępeczkach nie napotkało takich
problemów.
Pan Tomasz Śmietanka – Burmistrz - w Kępeczkach nie ma przystani dla statków tylko
punk widokowy i przystań dla łódek i kajaków, prośba o nie mylenie pojęć.
Co do okularu to musi być sporządzony raport aby to rozebrać i za pośrednictwem obecnej na
zebraniu Pani kierownik Inspektoratu w Kozienicach WZMiUW wnioskuję o sporządzenie
takiego raportu.
Pan Edmund Kordas – Ruda – w piśmie od p. Kwietnia jest, że okular jest zaniżony a Pan
Starosta mówi że zawyżony, jak jest naprawdę.
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Sprawa przystani w Kępeczkach to był to projekt Burmistrza, popierany przez nas a wyszedł
punkt widokowy. Od ul. Lubelskiej do ujścia Zagożdżonka nie jest na obszarze chronionym
więc chyba jednak można wykonać jakieś prace. Jeżeli sporządzenie raportów i ocen
oddziaływania trwa tak długo to można to było zrobić wcześniej.
Pan Stanisław Bielas – Janów – odcinek Zagożdżonki od Kociołek do Hamerni– sprawa
upustu mimo interwencji nic nie zrobiono.
Pan Grzegorz Kurek – Aleksandrówka – czy jest regulowana w jakiś sposób Zagożdżonka,
po co zbiornik na Hamerni.
Pani dr inż. Małgorzata Góralczyk – stan wody na rzece nie wpływa na poziom wód
gruntowych. Nowa droga nie ma odwodnienia, wody z niej spływają na grunty. Poziom
spiętrzenia wody na Hamerni nie jest zmieniany. Były robione wały i drogi przy wałach
jednak jest wiele szkód powodowanych przez ludzi (kradzieże przepustów, klap, zaorywanie
dróg gruntowych itp.) i środki muszą być na to przekazane a mogłoby być wykorzystane na
co inne.
Pan Witold Gołębiak – Majdany – są duże wylewy na kanale Rusin obok oczyszczalni w
Majdanach, proszę sprawdzić to podczas dzisiejszej wizji lokalnej po zebraniu.
Pan Józef Cytryniak – Komitet Osiedlowy Nr 1
- prośba o likwidację nierówności w chodniku przy ul. Głowaczowskiej od ul. Żeromskiego
do Al. Sikorskiego;
- kiedy wykonany zostanie chodnik przy ul. Broniewskiego?
- prośba o likwidację ubytków w ul. Jana Pawła II
- kto jest właścicielem gruntu pod śmietnikiem przy ul. Kopernika 10?
- likwidacja chwastów w chodniku od ul. Kołłątaja do bliku Żeromskiego 10
- kiedy budowa oświetlenia przy ul. Konarskiego pomiędzy blokami 7 i 9
- prośba o wykonanie nasadzeń krzewów, najlepiej iglastych przy ul. Kołłątaja od strony ul.
Głowaczowskiej.
Pan Marian Janeczek – Łuczynów
– czy można ograniczyć przejazd ciężarówek przez wieś – obecnie droga już jest zniszczona a
i domy pękają
- była już prośba o tłuczeń na drogę gminną, ponawiamy
- środki funduszu sołeckiego przeznaczyliśmy na budowę ogrodzenia placu zabaw a nadal nie
ma tego placu – co z ta budowa i pieniędzmi na ten cel.
Pan Józef Krześniak – Kępa Bielańska – prośba o gruz lub tłuczeń na drogę gminną
dochodząca do drogi powiatowej.
Pan Małgorzata Seroka – Śmietanki
– problem dojazdu uczniów szkół średnich z Janowa, Rudy i Śmietanek do szkół, gimbusy nie
chcą zabierać.
- psy p. Baranowej, kolejny raz prośba o interwencję, są przypadki pogryzień.
Pan Edmund Kordas – Ruda – ws. psów p. Barańskiej do KGK nie został zgłoszony żaden
wniosek a przecież sprawa już była poruszana na zebraniach.
Pan Igor Czerwiński – Z-ca Burmistrza ds. technicznych
Sprawa chodnika przy ulicy Głowaczowskiej – remont nie jest przewidziany, po drugiej
stronie ulicy jest chodnik nowy, ten przebiega w lesie i chodzenie nim nie jest bezpieczne.
Na nawierzchnię ul. Jana Pawła II robiony jest projekt, remonty bieżące wykonywane są
sukcesywnie. Co do gruntu pod śmietnikiem przy Kopernika 10 – właścicielem takich
gruntów jest gmina ale zarządzają nimi wspólnoty mieszkaniowe i wyznaczeni przez nich
zarządcy.
Sprawa oświetlenia przy ul. Konarskiego i chodnika przy Broniewskiego – te inwestycje
planujemy.
Co do nasadzeń krzewów i drzewek oraz wszelkich prac w ciągu ul. Głowaczowskiej – nie
będziemy nic robić teraz, do końca sierpnia rozpocznie się remont drogi 79 i wszystkie
objazdy będą przebiegać przez Łuczynów i ul. Głowaczowską, remont Głowaczowskiej
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dopiero po przywróceniu ruchu na Warszawskiej i wtedy będzie można coś zrobić. Niestety,
nie osłabnie ruch w Łuczynowie i nie możemy wprowadzić żadnych ograniczeń.
Sprawa tłucznia na drogi – to co było już zrobiliśmy, nie wystarczy na wszystko. Jeszcze
trochę zrobimy jesienią.
Co do placu zabaw w Łuczynowie – 14.08.2014 r. uruchomiony został projekt w ramach
środków z UE, mamy zamiar przystąpić do niego i przy pozyskaniu tych środków, całość
zrobiona byłaby już w tym roku. Do czasu pozyskania środków nie mogą być rozpoczęte
żadne prace.
Sprawa psów – dokarmiający zgodnie z prawem jest traktowany jak jego właściciel i
odpowiada za takiego psa.
Pani Małgorzata Bebelska – Z-ca Burmistrza ds. społecznych - sprawa dowozu dzieci.
Na dowóz musi być organizowany przetarg. Przewoźnikowi udostępniane są listy dzieci i
opiekunów i przewożone są nieodpłatnie tylko te osoby. Postaramy się sprawę rozwiązać i za
pośrednictwem szkół uzyskać listy uczniów, którzy ew. będą z tego dowozu korzystać.
Ponieważ są to uczniowie dużo starsi więc aby zapewnić dzieciom młodszym bezpieczny
przejazd to prawdopodobnie będą oni mogli korzystać np. po okazaniu legitymacji szkolnej.
Pani Jadwiga Polesiak – Łaszówka – prośba o szlakę na drogę dojazdowa do działek
Pan Piotr Maciejewski – Komitet Osiedlowy Nr 5
- prośba o likwidację wysypiska przy ul. Zielonej;
- droga dojazdowa od ul. Dolnej do SKR-u jest bardzo zarośnięta, prośba o wycinkę
- przy okazji dożynek – można wykosić nieużytki przy ul. Kolejowej i wykorzystać np. na
parkingi.
Pan Ryszard Wolszczak – Wójtostwo – prośba o pomoc bo woda wolno opada z pól i będą
duże straty w zbiorach – czy możliwa jest rekompensata np. w formie umorzenia podatku.
Pan Tomasz Śmietanka – Burmistrz – informacje o wysokości strat są caly czas
uzupełniane. Oczywiście w przypadku poniesienia strat z tytułu podtopień będą stosowane
umorzenia ale wnioski proszę składać po terminie płatności bo tylko wtedy można podatek
umorzyć.
Pani Teresa Starzyńska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa
i Środowiska na dzień dzisiejszy ze strony Skarbu Państwa nie ma żadnych rekompensat.
Powołaliśmy komisję szacującą straty i w razie uruchomienia środków będziemy mogli
działać. Pomocą państwową objęte są tereny dotknięte klęską żywiołową a podtopienia nie
zaliczane są do tej kategorii.
Pani Małgorzata Bebelska – Z-ca Burmistrza ds. społecznych - w ramach zarządzania
kryzysowego w czasie największych podtopień były patrolowane kanały i rzeki. Dużym
problemem są śmieci, które ludzie wyrzucają do wody bo to one hamują przepływ wody.
Pan Tomasz Śmietanka – Burmistrz – proszę zwrócić uwagę i ew. interweniować jak będą
tworzyć się zatory lub rzeki i kanały będą zanieczyszczane śmieciami.
Pan Ryszard Wolszczak – Wójtostwo – nowa droga w wyniku podtopień prawie zalana.
Pan Ryszard Kaczkowski – Holendry Piotrkowskie – kiedy będzie oświetlenie przy drodze
w kierunku Rudy.
Pan Igor Czerwiński – Z-ca Burmistrza ds. technicznych
Sprawa dzikiego wysypiska przy ul. Zielonej – ten grunt ma właściciela i do niego należy
uprzątnięcie, spróbujemy interweniować.
Droga dojazdowa od ul. Dolnej – jest na nią projekt ale postaramy się już teraz teren wykosić.
W ramach prac związanych z organizacją dożynek wykosimy teren przy ul. Kolejowej.
Projektant drogi w Wójtostwie zapewnił, że się nie woda się nie przeleje i tak się stało. Stan
wód jest wysoki i sytuacja jest trudna. W ostatnich latach wszystkie nowobudowane drogi
gminne lub kompleksowo remontowane są wyposażane w urządzenia odwadniające. Nie
zawsze są to urządzenia widoczne ale one są i działają.

Ad.1 Programu spotkania – Uzgodnienie merytoryczne projektu planów
wydatków funduszu sołeckiego na 2015 r.
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Pan Stanisław Siderski - Sekretarz
W połowie lipca wszyscy sołtysi dostali zawiadomienie o wysokości środków możliwych na
realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego. W materiałach jest wyciąg z ustawy o
samorządzie gminnym art. Nr 7 dokładnie mówi co jest zadaniem własnym gminy i tylko na
te cele mogą być przeznaczone środki funduszu.
Przy składaniu wniosków proszę zwrócić uwagę aby były kompletne.
Wnioski składamy do 30 września 2014 r. Jeśli ktoś przygotuje wcześniej to proszę składać,
wniosek będzie sprawdzony i ew. będzie jeszcze czas na jego zmianę. W rozdawanych na
zebraniach
„Gazetach
sołeckich”
i
w
przekazanym
artykule
ze
strony
www.funduszesoleckie.pl są przykłady zadań i wypełniania wniosków – proszę przejrzeć i
skorzystać. Wartość zadania musi w całości mieścić się w ramach przyznanych środków,
niedoszacowane wnioski będą odrzucane.
Mogą być finansowane wnioski realizowane wspólnie przez kilka sołectw, jednak wniosek
musi złożyć każde sołectwo odrębnie, na swoją część środków, z zaznaczeniem że jest to
zadanie wspólne i dla których sołectw.
Pan Tomasz Śmietanka – Burmistrz – droga 79 z końcem sierpnia rozpocznie się jej
remont, najpierw na odcinkach zabudowanych tj. Kozienice i Ryczywół. W Kozienicach
zamknięty będzie jeden pas ruchu i będzie przejazd w kierunku Warszawy. Ul. Warszawskiej
nie można zamknąć na czas remontu bo to oznacza paraliż miasta. Ruch w drugą strony
poprowadzony będzie przez Łuczynów i ul. Żeromskiego oraz ul. Głowaczowską.
Głowaczowska może być problemem bo jest w kiepskim stanie ale z jej remontem musimy
czekać aż skończy się remont drogi 79. Jeśli pogoda pozwoli to do końca roku remont drogi w
Kozienicach będzie ukończony. Jeśli chodzi o sprawę wód i podtopień to na terenie naszej
gminy robimy więcej niż musimy. Mamy inwestycje na wałach, są przeglądy i koszenia, są
budowane tam drogi. Problemem jest niewydolny system melioracji i cały czas działamy w
kierunku jego poprawy. Nie wszystkie działania w tym zakresie należą do gminy ale dotyczą
naszych mieszkańców i robimy wszystko aby zminimalizować skutki ew. powodzi i
podtopień.
Po zebraniu zainteresowani sołtysi wraz z dr inż. Małgorzata Góralczyk – kierownikiem
Inspektoratu w Kozienicach WZMiUW oraz p. Igorem Czerwińskim – Z-cą burmistrza ds.
technicznych udadzą się na wizje lokalną na tereny Powiśla, Świerży Górnych oraz do wsi
Majdany (obok oczyszczalni).
Pan Sekretarz Stanisław Siderski podziękował zebranym za przybycie i zaprosił na następne
spotkanie.
Na tym protokół zakończono
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