PROTOKÓŁ
z narady roboczej Sołtysów i Przewodniczących Komitetów
Osiedlowych w dniu 09.09.2014 r.

W naradzie uczestniczyli :
Pan Tomasz Śmietanka – Burmistrz Gminy Kozienice
Pani Małgorzata Bebelska – Z-ca Burmistrza ds. Społecznych
Pan Igor Czerwiński – Z-ca Burmistrza ds. Technicznych
Pani dr inż. Małgorzata Góralczyk – Kierownik Inspektoratu w Kozienicach
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
- Pani Teresa Starzyńska – Dyrektor W-łu Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa i
Środowiska
- Pan Piotr Szafran – Dyrektor Wydziału Infrastruktury
- Pani Barbra Galińska – Skarbnik Gminy Kozienice
- 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 zadaniach inwestycyjnych związanych z konserwacją i utrzymaniem
cieków wodnych.
2. Informacja w sprawie materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy
Kozienice na 2015 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2026.
3. Wolne wnioski .
-

Następnie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego Radnego Powiatu Pana Marka
Przedniczka.
Ponadto Pan Sekretarz poinformował zebranych o obradach Sesji, która odbędzie się
18.09.2014r. Zwrócił się z prośbą do sołtysów o składanie wniosków z funduszu sołeckiego w
terminie w Sekretariacie Urzędu bądź w Info Punkcie.
Zebrani otrzymali:
- ulotki dot. programu PROSUMENT w Gminie Kozienice „Ekologiczne źródła prądu w
twoim domu”.
- komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dot. szczepienia doustnego
lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
- wskazówki dot. postępowania w terenie na którym wyłożono przynęty zawierające
szczepionkę doustną
- wskazówki dla mieszkańców terenów, na których zostaną wyłożone przynęty ze
szczepionką przeciwko wściekliźnie lisów
-informację dot. postępowania ze zwierzętami , które zetknęły się ze szczepionką przeciwko
wściekliźnie lisów
- informację dot. uboju na użytek własny cieląt do 6 miesiąca życia, owiec i kóz
- zaproszenia na Mazowieckie Dni Działkowca Kozienice 13 września 2014r
- zaproszenia na koncert pt.” Pamiętamy” w dniu 16 września 2014r
- zaproszenia na zawody kolarskie na dzień 14 września 2014r
- zaproszenia na Ogólnopolskie Zawody Modelarskich Samochodów zdalnie sterowanych
Kozienice 2014
- Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 1 września 2014r w
sprawie podziału na okręgi wyborcze , ich numerach i granicach , liczbie radnych
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wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji
Wyborczej.
Powyższe materiały zostały rozdane w celu poinformowania mieszkańców swoich
miejscowości i komitetów poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń

Ad.2.
Pani Skarbnik Barbara Galińska zabierając głos poinformowała zebranych, że 27.08.2014r
wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Kozienicach uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie Zespół w Radomiu w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Kozienice, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a
także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ. Uchwała
powyższa pozytywnie opiniuje przebieg wykonania budżetu za I-sze półrocze 2014r. Pani
Skarbnik przybliżyła między innymi główne założenia, brane pod uwagę przy planowaniu
budżetu tj. dochody, wydatki oraz ich realizację. Ponadto przypomniała o terminie składania
wniosków sołeckich.
Ad.1. Programu spotkania
Pan Burmistrz Tomasz Śmietanka zabierając głos poinformował zebranych między innymi o
podatkach, które pozostaną na tym samych poziomie, oraz o prowadzeniu polityki
umorzeniowej. Zaznaczył, że priorytetem w mieście będzie dokończenie budowy Centrum
Kulturalno-Artystycznego a na terenach wiejskich budowa i remonty dróg. Ponadto Pan
Burmistrz przybliżył zebranym dane ze stacji meteo w Nowinach , z których wynika że w
okresie letnim opadów na naszym terenie było znacznie więcej niż w latach poprzednich a to
sprzyja zamulaniu i zarastaniu rzek .Omówił sprawy związane z konserwacją i utrzymaniem
cieków wodnych przez Gminę.
W sprawie konserwacji i utrzymaniu cieków wodnych głos zabrała również Kierownik
Kozienickiego Inspektoratu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Pani
dr inż. Małgorzata Góralczyk. Poinformowała między innymi o:
- stanie wód na Powiślu
- o pracach związanych z utrzymaniem rzek i wałów przeciwpowodziowych
- o pracach związanych z ich modernizacją.
Poinformowała też, że wysłano dokumentację do Radomia i po jej zatwierdzeniu i wybraniu
wykonawcy już niebawem ruszą prace związane z udrożnieniem Kanału KozienickoGniewoszowskiego. Pani Kierownik wymieniła prace jakie były i będą wykonane na: rzece
Zagożdżonce, kanale”Rusin” i odprowadzanie wód z oczyszczalni ścieków.
Do Pani Kierownik z zapytaniem zwrócili się:
1. Pan Grzegorz Kurek – Aleksandrówka
- jak wygląda sprawa oczyszczania mniejszych kanałów?
Pani Góralczyk odpowiedziała, że oczyszczanie odbywa się co 3-4 lata.
2. Pani Janina Golik – Świerże Górne
- poinformowała o złym wykonaniu prac na rzece Zagożdżonce – źle została oczyszczona
Pani Kierownik wyjaśniła, że barka stojąca przy ujściu Zagożdżonki nie ma nic
wspólnego z ujściem rzeki, nie tamuje wody a drzewo zostało usunięte z rzeki.
3. Pani Joanna Tasak – Holendry Kóźmińskie
- zapytała , dlaczego nie ma przejazdu przez wały?
Pani Kierownik poinformowała, że to były dzikie przejazdy i trzeba je było zasypać i
zlikwidować. Przejazdy wyznaczone są w odpowiednich miejscach.
Pan Burmistrz zaproponował kolejną wizję lokalną w celu ustalenia drogi która została
wyznaczona.
4. Pan Jan Maćkula – Psary
- zwrócił się z zapytaniem do Pani Kierownik – kiedy zostanie oczyszczony kanał
Kozienicko-Gniewoszowski?
5. Pan Witold Gołębiak – Majdany
- czy i kiedy będzie oczyszczony kanał „Rusin”
2

Odp. będzie wykoszony
6.Pan Leszek Matuszewski – Ryczywół
- zgłosił wyrwę na rz. Radomka
Odp. Będzie usunięta
7.Pan Wiesław Kaczkowski – Holendry Piotrkowskie
- zapytał , jaka powinna być szerokość koryta rzeki Zagożdżonki?
Pani Kierownik stwierdziła, że zależy to w jakim miejscu- ogólnie do 12 m.
Podsumowując poruszony temat Pan Burmistrz Tomasz Śmietanka zapewnił, że Ci
rolnicy którzy ponieśli straty spowodowane powodzią otrzymają co najmniej częściowe
rekompensaty w podatkach.
Ad.3. Programu spotkania – wolne wnioski
1.Pan Józef Cytryniak – Komitet Osiedlowy Nr 1 :
- wnioskuję o usunięcie sosny, która ogranicza widoczność przy wyjeździe z ul. Sikorskiego
po prawej stronie w ul. Głowaczowską
- proszę ponownie o szybkie usunięcie ubytków w jezdni Jana Pawła II
- wnioskuję o usunięcie suchych drzew; przy ul. Broniewskiego i Zygmunta Starego oraz przy
ul. Kopernika – okolica dawny „Ptyś”
- wnioskuję o ułożenie – 15 mb chodnika przy skrzyżowaniu ul. Głowaczowskiej z ul.
Sikorskiego 4 ( wystające płyty chodnikowe zagrażają bezpieczeństwu pieszych).
- proszę o naprawę słupków (uszkodzonych ponad miesiąc temu podczas wypadku ) przy
skrzyżowaniu ul. Głowaczowskiej z ul. Żeromskiego
- ponawiam prośbę o wykonanie nasadzeń krzewów, w październiku br. najlepiej iglastych
przy ul. Kołłątaja od strony ul. Głowaczowskiej
- proszę ponownie Pana Burmistrza o pilne podjęcie stosownych działań, aby właściciele
niezabudowanych działek na osiedlu Głowaczowska II utrzymywali je w należytym porządku
- kiedy nastąpi cywilizacja Zakładu Pogrzebowego w KGK Sp. z o.o ?
2. Pan Grzegorz Kurek – Aleksandrówka:
- zwrócił się z zapytaniem, kiedy nastąpi realizacja projektu drogi krajowej 79 od ronda w
Aleksandrówce w kierunku Kozienic?
- zawnioskował o wycięcie drobnych drzew i krzewów w ul. Diamentowej w Aleksandrówce
3. Pani Joanna Tasak – Holendry Kuźmińskie :
- przywieźć ok. 5 wywrotek tłucznia
- czy jest możliwość przywrócenia autobusu linii 2 o godz. 15,30 ?
Pan Burmistrz zaproponował napisać pismo w tej sprawie i określić ile dzieci i dlaczego.
- zawnioskowała o poprawę zjazdów betonowych od drogi powiatowej Nowa Wieś Piotrkowice
4.Pan Edmund Kordas – Ruda zawnioskował o :
- wyznaczenie miejsca na handel dla rolników aby mogli sprzedawać swoje owoce
sezonowe
- wymalowanie linii ciągłej na zakręcie przy wjeździe do tzw. wąwozu na Psary
Odpowiedzi udzielił Pan V-ce Burmistrz I. Czerwiński – drogi gminne nie muszą być
oznakowane linią
5. Pan Zdzisław Gregorczyk- Chinów :
- nawieźć szlaki na drogę na odcinku łączącym Chinów z Łuczynowem w stronę Pana Zająca
i na drogę nad torami do Pana Lewickiego
- przywieźć tłucznia do trzech posesji w stronę Pana Krzysztoszka za torami
- oczyścić drogę łączącą Chinów z Łuczynowem w stronę Pana Zająca- jest zarośnięta i
drzewa są nisko
6. Pani Janina Golik :
- zrobić porządek z drzewami mirabelek na Osiedlu w Świerżach G
- wykosić drogę od krzyżówek – Świerże Górne
7. Pani Małgorzata Seroka – Śmietanki zawnioskowała o:
- wykoszenie krzewów między Janowem a Śmietankami na drodze „Jaśle”
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- wykoszenie krzaków na poboczu drogi powiatowej naprzeciwko posesji Pana Zawodnik –
Śmietanki Nr 3
8. Pan Wiesław Kaczkowski – Holendry Piotrkowskie:
- na zatoce autobusowej zapadła się po budowie wod-kan nawierzchnia zbudowana z
bloczków betonowych gdzie w czasie opadów zalega woda do 20 cm głębokości i to utrudnia
wsiadanie do autobusu dzieciom jadącym do szkoły i dorosłym. Wniosek ten zgłoszony był
na zebraniu wiejskim w m-cu lutym 2014r
9. Pani Joanna Chłuda – Komitet Osiedlowy Nr 6:
- zaprosiła przedstawicieli Policji na zebranie mieszkańców Osiedla Nr 6 na dzień
15.09.2014r
- poprosiła, aby w miarę możliwości postawić słup ogłoszeniowy w ul. Konstytucji 3 Maja (
osiedle domków jednorodzinnych – ul. Głowaczowska)
10. Pan Witold Gołębiak – Majdany
- zgłosił problem przeprowadzenia linii energetycznej w m. Majdany. W związku z protestem
Pana Sławomira Płazy została wstrzymana dalsza praca .
11. Pani Krystyna Smolarczyk – Nowiny :
- zawnioskowała o wyrównanie ul. Podlesie do posesji Pana Krawczyka i do cegielni
12. Pan Andrzej Lenarczyk – Przewóz:
- poinformował, że koryto Wisły na wysokości Pani Haberskiej zbliża się do wału
- po oczyszczeniu rzeki Brzeźniczki i Kanału Gniewoszowskiego sprawdzić drożność rzeki
Zagożdżonki
- sprawdzić i uregulować zakręt w Cudowie od nr 21 do nr 22 na zakręcie
Na zadane pytania i wnioski odpowiedzi udzielali :
1. Pan Burmistrz Tomasz Śmietanka, który omówił m.in. założenia do budżetu na
2015rok tj.:
- dochody własne
- dotacje do projektów inwestycyjnych
- politykę społeczną
- kulturę( oddanie Kozienickiego Centrum Kultury)
- budownictwo mieszkaniowe
- budowy i remonty dróg
- współpracę z Powiatem
- budowę drogi 79
- przebudowę drogi 48.
2. Pan Igor Czerwiński – Z-ca Burmistrza ds. technicznych omówił m.in.
- budowy i remonty dróg
- drogi gminne
- drogi przywałowe
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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