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lp.

ZGŁASZAJĄCY

WNIOSEK

Wydział monitorujący sposób
realizacji

DATA I SPOSÓB REALIZACJI

1

Budowa drogi ul. Diamentowa.

Opracowano PT na budowę drogi. Zadanie w zakresie budowy nie zostało ujęte do realiacji w budżecie Gminy. W 2018 roku
wykonano ciąg pieszo-rowerowy na odcinku od ogrodów działkowych do drogi powiatowej, budowa ul. Królewskiej, oraz
podjęto działania w celu wspólnej realizacji inwestyji w zakresie budowy ciągu pieszo rowerowego wzdłuż dróg wojewódzkiej
nr 737 w granicach administracyjnych Gminy. Planowane wykonanie w zależności od możliwości finansowych Gminy.

2

Budowa drogi ul. Serdeczna.

Opracowano PT na budowę drogi. Zadanie w zakresie budowy nie zostało ujęte do realiacji w budżecie Gminy. W 2018 roku
wykonano ciąg pieszo-rowerowy na odcinku od ogrodów działkowych do drogi powiatowej, budowa ul. Królewskiej, oraz
podjęto działania w celu wspólnej realizacji inwestyji w zakresie budowy ciągu pieszo rowerowego wzdłuż dróg wojewódzkiej
nr 737 w granicach administracyjnych Gminy. Planowane wykonanie w zalezności od możliwości finansowych Gminy.

Przebudowa ul. Królewskiej na odcinku od ul.
Głównej do ul. Prostej wraz z odwodnieniem.

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 20.06.2018 roku do Starostwa Powiatowego w
Kozienicach z prośbą o realizację wniosku w sprawie przebudowy ulicy Królewskiej. W odpowiedzi Zarząd Powiatu
Kozienickiego poinformował, że Powiat Kozienicki nie posiada środków w budżecie na 2018 rok na realizację zadania.
Wniosek może być ponownie rozpatrzony przy konstruowaniu projektu budżetu powiatu na lata następne - wnioski bedą
realizowane w miarę posiadanych możliwości finansowych powiatu.

3

Aleksandrówka 05.03.2018r

Wydział Infrastruktury

4

Przegląd i oczyszczenie chodnika przy ul.
Królewskiej.

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej jednostki celem
rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 20.06.2018 roku do Starostwa Powiatowego w Kozienicach z
prośbą o realizację wniosku w sprawie przeglądu i oczyszczenia chodnika przy ulicy Królewskiej. W odpowiedzi Zarząd
Powiatu Kozienickiego poinformował, że wniosek zostanie zrealizowany we własnym zakresie przez Zarząd Dróg
Powiatowych w Kozienicach w III kwartale 2018r. Wniosek został zrealizowany

5

Montaż dodatkowej lampy halogenowej
kierunkowej z ul. Złotej w kierunku torów.

Wniosek został zrealizowany

6

Wykonanie zatok autobusowych przy ul.
Piastowskiej.

Wniosek będzie brany pod uwagę w ramach opracowania projektu rozbudowy ul. Piastowskiej który uwzgledni wiaty oraz
wyznaczenie miejsc do zatrzymywania autobusów w projekcie stałej organizacji ruchu.

7

Podjęcie działań mających na celu utworzenie
przejścia dla pieszych przez tory na ul. Głównej.

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018r. do PKP PLK S.A.w sprawie
utworzenia przejścia dla pieszych przez tory na ulicy Głównej. W odpowiedzi PKP PLK S. A. poinformowało, że przejście dla
pieszych kategorii "E" może powstać po zakończeniu remontu wiaduktu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 79 w miejscu
wybudowanego przejazdu tymczasowego kategorii "A" na czas remontu wiaduktu drogowego. Pismem znak O.WAZ.1.1.420.355.2018.mp z dnia 29.10.2018r.GDDKiA informuje, że w ramach Programu rządowego został uzgodniony Program
Inwestycji oraz przyznano środki na realizację rozbudowy DK 79 przejście przez Kozienice od km 80+449 do km 82+230. W
ramach rozbudowy DK 79 przejście zostanie wykonane. Trwa postępowanie na wyłonienie Wykonawcy robót, któe prowadzi
GDDKiA.

8

Wykup gruntu pod drogę ul. Kwiatowa.

Ulica Kwiatowa nie jest drogą zaliczoną do kategorii dróg publicznych i stanowi drogę prywatną. Po złożeniu wniosku przez
wszystkich właścicieli działek stanowiących drogę, możliwe będzie podjecie działań w celu przejęcia gruntów przez Gminę.

Wydział Infrastruktury
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Podcięcie gałęzi przy drodze wzdłuż cmentarza
do torów.

9

DATA I SPOSÓB REALIZACJI

Wniosek został zrealizowany w czerwcu 2018r.

Czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie
sołectwa.

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 06.07.2018 roku do Rejonowego Związku
Spółek Wodnych w Zwoleniu w sprawie czyszczenia rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Aleksandrówka. W odpowiedzi
Zarząd Gminnej Spółki Wodnej poinformował, że na swoim posiedzeniu w dniu 18.05.2018r. na terenie m. Aleksandrówka
przyjął do konserwacji rów R-A. Rów ten znajduje sie na terenie "Natura 2000" w zwiazku z czym wysłano zgłoszenie zamiaru
konserwacji rowu do RDOŚ celem uzyskania zgody na przeprowadzenie konserwacji. Planowany termin konserwacji
15.09.2018 do 15.12.2018r.
W informacji telefonicznej w dniu 24.01.2019r. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Zwoleniu poinformował, że wstrzymał
prace w związku wystąpieniem tam bobrów. Prace zostaną wznowione po uzyskaniu zgody RDOŚ na rozbiórkę tam. Termin
udzielenia odpowiedzi przez RDOŚ mija w dniu 17.02.2019r.

11

Montaż lustra na ul. Złotej

Wniosek został zrealizowany w maju 2018r.

12

Przebudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku
Kozienice - Aleksandrówka.

Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy w trybie zaprojektuj - wybuduj. Z ostatnich uzyskanych informacji
wynika, że GDDKiA w Warszawie dąży do podpisania umowy na realizację tego zadania w I połowie 2019 roku.

13

Budowa placu zabaw dla dzieci.

Realizacja wniosku możliwa będzie po wykupie terenu na ten cel. Gmina nie posiada gruntów na terenie sołectwa, który
można przeznaczyć na ten cel.

Wydział Infrastruktury

10

Aleksandrówka 05.03.2018r

14

15

Budowa świetlicy i boiska.

Brzeźnica 27.02.2018r

Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej Nr
1730W Brzeźnica – Staszów.

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem uzyskania opinii. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 roku do Wydziału Edukacji UM w Kozienicach w
sprawie budowy świetlicy i boiska w m. Aleksandrówka. W odpowiedzi Wydział Edukacji poinformował, że zajął stanowisko w
sprawie wniosku i zauważył, że wniosek nie określa do kogo adresowana jest świetlica i boisko. Opinia wyrażona jest w
kontekście potrzeb edukacyjnych, społecznych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. W związku z tym, dzieci i młodzież z tej
Wydział Infrastruktury w
miejscowości przynależą do obwodu PSP Nr 1 w Kozienicach. Szkoła ta ma bogatą bazę sportową i prowadzi świetlicę.
porozumieniu z Wydz. Edukacji i Dodatkowo Wydział Promocji, Kultury i Sportu pismem PK.0632.32.2018 z dnia 06.06.2018r. zauważył, że brak jest
Wydz. Promocji, Kultury i Sportu konkretnego uzasadnienia wniosku w związku z czym trudno jest określić liczbę osób chcących korzystać z przedmiotowych
obiektów. Jednak m. Aleksandrówka leży blisko miasta Kozienice, więc mieszkańcy mają możliwość korzystać z obiektów
znajdujących sie przy szkołach. Biorąc powyższe pod uwagę w pierwszej kolejności należy sprecyzować wniosek, co pozwoli
na przeanalizowanie potrzeb, a następnie niezbędne będzie zabezpieczenie gruntów na ten cel. Kolejnym krokiem po
zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie będzie opracowanie projektu technicznego i będzie to przedmiotem prac
nad budżetem Gminy na kolejne lata.
Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 roku do Starostwa Powiatowego w
Kozienicach w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1730W Brzeźnica - Staszów . W odpowiedzi Zarząd
Powiatu Kozienickiego poinformował, że w budżecie powiatu na 2018 rok brak jest środków na realizację wniosku. Wniosek
zostanie ponownie rozpatrzony przy konstruowaniu projektu budżetu powiatu na lata następne i będzie realizowany w miarę
posiadanych możliwości finansowych.
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16

Remont dróg gruntowych.

17

O podstawienie większego autobusu
dostosowanego do potrzeb mieszkańców.
Brzeźnica 27.02.2018r

18

Uporządkowanie posesji przy numerze 65 w
Brzeźnicy.

Wydział
Infrastruktury
Wydział
monitorujący
sposób
realizacji

Wydział Polityki Społecznej

DATA I SPOSÓB REALIZACJI
Remonty dróg gminnych i będących w zarządzie Gminy wykonywane są na bieżąco w ramach środków finansowych
zabezpieczonych w budżecie na ten cel.
Wystosowano pismo do PKS Sp. z o.o. Kozienice PS.7243.3.2018 z dnia 27.04.2018 r. PKS Sp. z .o.o. pismem z dnia
15.05.2018 r. poinformował, że w chwili obecnej do miejscowości Brzeźnica kursuje autobus Autosan H9-21 o liczbie miejsc
siedzących 39 oraz stojących 12. Jest to jeden z większych autobusów, ponadto kierowcy na danej relacji nie informowali o
nadmiernej liczbie pasażerów.
Pismem nr GS.6232.7.2.2018 z dnia 22 maja 2018 r. skierowano wniosek do właściciela nieruchomości w celu
uporządkowania nieruchomości. W związku z brakiem realizacji wniosku pismem z dnia 7.01.2019 roku ponowiono wniosek.

Wydział Gospodarki
Przestrzennej, Rolnictwa i
Środowiska

19

Uporządkowanie posesji przy numerze 49 w
Brzeźnicy.

20

Budowa drogi gminnej oznaczonej symbolem 25KDD.

21

Wykonać projekt techniczny drogi oznaczonej
symbolem 01-KDD od drogi krajowej 79 w
stronę Nowej Wsi (naprzeciwko CPN)

Zadanie wymaga opracowania projektu technicznego. Zadanie nie zostało ujęte w budżecie Gminy na 2019r. Gmina posiada
trzy projekty drogowe czekające na realizację w sołectwie Chinów na łączną kwotę ok. 2,2 mln. złotych, co będzie rozważane
w roku przyszłym.

22

Budowa drogi gminnej oznaczonej symbolem 04KDD.

Zadanie wymaga opracowania projektu technicznego. Zadanie nie zostało ujęte w budżecie Gminy. Gmina posiada trzy
projekty drogowe czekające na realizację w sołectwie Chinów na łączną kwotę ok. 2,2 mln. złotych, co będzie rozważane w
roku przyszłym.

23

Opracować projekt techniczny drogi oznaczonej
symbolem 477 DP od przejazdu kolejowego w
Łuczynowie do posesji P.K. Śmietanki.

Zadanie wymaga opracowania projektu technicznego. Zadanie nie zostało ujęte w budżecie Gminy. Gmina posiada trzy
projekty drogowe czekające na realizację w sołectwie Chinów na łączną kwotę ok. 2,2 mln. złotych, co będzie rozważane w
roku przyszłym.

24

Dokończyć budowę oświetlenia ulicznego drogi
nr 170538W od P. Zielonego do toru.

W 2017 roku zostało wykonane oświetlenie od DK 79 do torów i wzdłuż DK 79 w granicach m. Chinów. Dla pozostałego
odcinka drogi gminnej niezbędne jest wykonanie projektu technicznego. Opracowanie projektu uwzględniono w budżecie na
2019 rok.

25

Opracować projekt techniczny oświetlenia drogi
od nr 59 do nr 62.

Zadanie wymaga opracowania projektu technicznego. Drogi do tych posesji są własnością prywatną lub o nieuregulowanym
stanie prawnym. Brak możliwości uzyskania zgód na dysponowanie gruntem na cele budowlane.

26

Wykup gruntów od kolei państwowych pod
budowę drogi od przejazdu kolejowego do drogi
gminnej.

Zadanie wymaga opracowania projektu technicznego w trybie tzw. spec ustawy drogowej. Zadanie nie zostało ujęte w
budżecie Gminy. Gmina posiada trzy projekty drogowe czekające na realizację w sołectwie Chinów na łączną kwotę ok. 2,2
mln. złotych. Opracowanie projektu będzie rozważane w roku przyszłym.

27

Odtworzyć rowy odwadniające drogę prze wieś
Chinów na odcinku od torów do lasu.

Zadanie nie zostało ujęte w budżecie Gminy. Realizacja wniosku będzie rozważana podczas realizacji w przyszłości
przebudowy drogi, co wymaga opracowania projektu technicznego i zabezpieczenia środków na ten cel. Obecnie na terenie
sołectwa posiadamy trzy projekty budowy dróg.

Chinów 20.03.2018r

Pismem nr GS.6232.7.3.2018 z dnia 23 maja 2018 r. skierowano wniosek do właściciela nieruchomości w celu
uporządkowania posesji. W związku z brakiem realizacji wniosku pismem z dnia 10.01.2019 roku ponowiono wniosek.

Opracowano PT na budowę drogi natomiast planowane wykonanie w zależności od możliwości finansowych Gminy. Droga
jest utrzymywana w stanie przejezdnośći w ramach środków bieżących.

Wydział Infrastruktury
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Dokończyć budowę chodnika przy drodze
krajowej 79 w stronę Kozienic do granicy
Łuczynów.

28

Wydział monitorujący sposób
realizacji

DATA I SPOSÓB REALIZACJI

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. dokończenia budowy chodnika przy drodze krajowej Nr 79 w stronę
Kozienic do granicy Łuczynów. Zwrócono się z pismem z dnia 14.05.2018 roku do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad w sprawie dokończenia budowy chodnika przy drodze krajowej Nr 79 w stronę Kozienic do granicy Łuczynowa. W
odpowiedzi GDDKiA poinformowało, że na rozbudowanym odcinku DK 79 Ryczywół - Kozienice ze względu na okres
gwarancyjny nie planuje obecnie żadnych robót inwestycyjnych.

Wydział Infrastruktury

Wprowadzić ograniczenie prędkości do 50 km/h
na całym odcinku drogi gminnej nr 170538W w
miejscowości Chinów.

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości wprowadzenia ograniczenia prędkości do 50 km/h na całym odcinku drogi
gminnej Nr 170538W w m. Chinów. Zwrócono się z pismem z dnia 14.05.2018 roku do Starostwa Powiatowego w
Kozienicach celem rozpatrzenia w sprawie wprowadzenia ograniczenia prędkości do 50 km/h na całym odcinku drogi gminnej
Nr 170538W w m. Chinów. W odpowiedzi Zarząd Powiatu Kozienickiego poinformował, że wniosek dotyczy organizacji ruchu,
w związku z tym został przekazany do zaopiniowania przez Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Informacja o
sposobie załatwienia zostanie przekazana odrębnym pismem. W odpowiedzi Starostwo Powiatowe poinformowało, że
wprowadzenie ograniczenia prędkości na całym przebiegu drogi byłoby niezgodne z obowiązującymi przepisami określającymi
kryteria wprowadzania ograniczeń prędkości.

30

Ustawić lustro na ostrym zakręcie 90⁰ przy
posesji 72 A i 69 które ogranicza widoczność do
minimum. Prosimy o ustawienie lustra z
nietłuczącego szkła.

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się z pismem z dnia 14.05.2018 roku do Starostwa
Powiatowego w Kozienicach w sprawie ustawienia lustra na ostrym zakręcie 90° przy posesji 72A i 69 ograniczającym
widoczność do minimum w m. Chinów. W odpowiedzi Zarząd Powiatu Kozienickiego poinformował, że wniosek dotyczy
organizacji ruchu, w związku z tym został przekazany do zaopiniowania przez Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego .
Informacja o sposobie załatwienia zostanie przekazana odrębnym pismem. W odpowiedzi Starostwo Powiatowe
poinformowało, że obowiązujące przepisy wskazują jednoznacznie obowiązek zachowania szczególnej ostrożności w
oznakowanym miejscu. Brak uzasadnienia dla zastosowania lustra drogowego. Wobec powyższego, wniosek zaopiniowano
negatywnie.

31

Budowa drogi gminnej od drogi gminnej od drogi
krajowej 79 w kierunku Łuczynowa do P.
Chodyry.

Zadanie nie zostało ujęte w budżecie Gminy. Realizacja wniosku będzie rozważana podczas realizacji w przyszłości budowy
drogi, co wymaga opracowania projektu technicznego i zabezpieczenia środków na ten cel. Obecnie na terenie sołectwa
posiadamy trzy projekty budowy dróg. W ramach budżetu na 2018 rok opracowano projekt techniczny od drogi powiatowej do
granicy m. Łuczynów. Realizacja projektu będzie rozważane w latach przyszłych.

32

Kontynuować remont dróg gminnych, lokalnych tłuczniem

Remonty dróg gminnych i będących w zarządzie Gminy wykonywane są na bieżąco w ramach środków finansowych
zabezpieczonych w budżecie na ten cel.

29

Chinów 20.03.2018r
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Dąbrówki 20.03.2018r

WNIOSEK

Wydział monitorujący sposób
realizacji

DATA I SPOSÓB REALIZACJI

Remont dróg dojazdowych do pól w uzgodnieniu
Wydział Infrastruktury
z p. Sołtysem.

Remonty dróg gminnych i będących w zarządzie Gminy wykonywane są na bieżąco w ramach środków finansowych
zabezpieczonych w budżecie na ten cel.

34

Budowa oświetlenia ulicznego nr 20-33
(połączenie linii elektrycznej), 60 - 74.

Opracowano PT na budowę oświetlenia ulicznego w zakresie posesji nr 74-60 natomiast planowane wykonanie w zalezności
od możliwości finansowych Gminy.
Dla pozostałych miejsc opracowanie projektu będzie rozważane w latach przyszłych.

35

Remont drogi od Pana Mazura do Pana
Koniarczyka - gruz

Remonty dróg gminnych i będących w zarządzie Gminy wykonywane są na bieżąco w ramach środków finansowych
zabezpieczonych w budżecie na ten cel.

36

Remont drogi od Pana Koniarczyka do
"Oganiacza" - gruz

Remonty dróg gminnych i będących w zarządzie Gminy wykonywane są na bieżąco w ramach środków finansowych
zabezpieczonych w budżecie na ten cel.

37

Remont drogi od Przewozu do Wójtostwa
(tłuczeń+ gruz)

Remonty dróg gminnych i będących w zarządzie Gminy wykonywane są na bieżąco w ramach środków finansowych
zabezpieczonych w budżecie na ten cel.

38

Remont drogi od Pana Karasia do Pana
Janeczka (tłuczeń)

Remonty dróg gminnych i będących w zarządzie Gminy wykonywane są na bieżąco w ramach środków finansowych
zabezpieczonych w budżecie na ten cel.

Holendry Kozienickie 15.03.2018r

Wydział Infrastruktury

Remonty dróg gminnych i będących w zarządzie Gminy wykonywane są na bieżąco w ramach środków finansowych
zabezpieczonych w budżecie na ten cel.

39

Remont drogi od mostu do nr 73.

40

Remont drogi od nr 52 do Mazura.

41

Remont drogi od nr 33 do nr 14.

42

Zagruzowanie drogi od Pana Makucha do pól.

43

Remont dróg przeciwpowodziowych od
"Oganiacza" od Wisły i od Nowego Mostu do
Wisły - gruz.

Remonty dróg gminnych i będących w zarządzie Gminy wykonywane są na bieżąco w ramach środków finansowych
zabezpieczonych w budżecie na ten cel.

44

Remont drogi od działki 722 (od mostu) do
Dąbrówek (przy kanale)

Remonty dróg gminnych i będących w zarządzie Gminy wykonywane są na bieżąco w ramach środków finansowych
zabezpieczonych w budżecie na ten cel.

45

Gospodarstwo nr 4 i 5 - wykonanie oświetlenia
przy drodze.

Remonty dróg gminnych i będących w zarządzie Gminy wykonywane są na bieżąco w ramach środków finansowych
zabezpieczonych w budżecie na ten cel.
Remonty dróg gminnych i będących w zarządzie Gminy wykonywane są na bieżąco w ramach środków finansowych
zabezpieczonych w budżecie na ten cel.
Remonty dróg gminnych i będących w zarządzie Gminy wykonywane są na bieżąco w ramach środków finansowych
zabezpieczonych w budżecie na ten cel.

Wydział Infrastruktury

Zadanie nie ujęte w budżecie Gminy. Realizacja wymaga zabezpieczenia środków i uzyskania zgód na lokalizację słupów.

Holendry Kuźmińskie 28.02.2018r
46

Pielęgnacja i wykaszanie przynajmniej 2 razy w
roku cmentarza wojennego znajdującego się na
terenie sołectwa Holendry Kuźmińskie.

Wydział Gospodarki
Przestrzennej,
Rolnictwa Cmentarz został wykoszony w miesiącu czerwcu, dalsze prace pielęgnacyjne będą wykonywane w miarę potrzeb.
i Środowiska
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Wydział monitorujący sposób
realizacji
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47

Uzupełnienie tłuczniem miejsca koło wiaty
przystankowej.

Wniosek został zrealizowany w czerwcu 2018r.

48

PT drogi od Pani Tasak w stronę wału (posesja
nr 15).

Budowa drogi wymaga opracowania projektu technicznego i pozyskania gruntów pod jej budowę. Zadanie ujęte w budżecie na
2019 rok w zakresie opracowania projektu.

Holendry Kuźmińskie 28.02.2018r
49

Utwardzenie tłuczniem i bieżące remonty dróg
gminnych.

Wydział Infrastruktury
Remonty dróg gminnych i będących w zarządzie Gminy wykonywane są na bieżąco w ramach środków finansowych
zabezpieczonych w budżecie na ten cel.

50

Usunięcie wierzb (drzew) rosnących w drodze
przywałowej (Piotrkowic w stronę posesji nr 3)

Pismem 04.07.2018 r. wystapiono o wyrażenie zgody na wycinkę do Starostwa Powiatowego. W związku z koniecznościa
uzyskania zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska na czynności podlegające zakazom w stosunku do dziko
występujących lub innych niż dziko występujących gatunków zwierząt objętych ochroną wycinka drzew planowana jest w
2019r.

51

Wykonanie projektu na budowę chodnika w
Holendrach Piotrkowskich wraz z wykonaniem
nowej nawierzchni drogi.

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 roku do Starostwa Powiatowego w
Kozienicach w sprawie opracowania PT budowy chodnika w Holendrach Piotrkowskich wraz z wykonaniem nowej nawierzchni
drogi. W odpowiedzi Zarząd Powiatu Kozienickiego poinformował, że w budżecie powiatu na 2018 rok brak jest środków na
realizację wniosku. Wniosek zostanie ponownie rozpatrzony przy konstruowaniu projektu budżetu powiatu na lata następne i
będzie realizowany w miarę posiadanych możliwości finansowych.

52

Podwyższenie drogi na wysokości posesji 20,
27, 29, 32A - wyrwa oraz zaniżenie drogi, w
której stoi woda - kierunek Nowa Wieś.

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 roku do Starostwa Powiatowego
w Kozienicach w sprawie podwyższenia drogi na wysokości posesji 20, 27, 29, 32A w m. Holendry Piotrkowskie. W
odpowiedzi Zarząd Powiatu Kozienickiego poinformował, że zadanie zostało ujęte w planie do wykonania w 2018 roku.
Wniosek został zrealizowany

Wydział Infrastruktury

Holendry Piotrkowskie 01.03.2018r

53

Podciąć wszystkie drzewa przy drodze
powiatowej w Holendrach Piotrkowskich oraz na
terenie gruntów Nowej Wsi.

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się z pismem z dnia 14.05.2018 roku do Starostwa Powiatowego
w Kozienicach w sprawie podcięcia drzew przy drodze powiatowej w m. Holendry Piotrkowskie. W odpowiedzi Zarząd Powiatu
Kozienickiego poinformował, że wniosek zostanie zrealizowany w sezonie jesienno - zimowym 2018/2019 r. Nie wykonano

54

Wyciąć krzaki na zakręcie naprzeciw gruntów P.
Chodyrów i P. Grzywacza - słaba widoczność.

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się z pismem z dnia 14.05.2018 do Starostwa Powiatowego w
Kozienicach w sprawie wycinki krzaków na zakręcie naprzeciw gruntów P. Chodyrów i P. Grzywacza. W odpowiedzi Zarząd
Powiatu Kozienickiego poinformował, że wniosek zostanie zrealizowany w sezonie jesienno - zimowym 2018/2019 r. Nie
wykonano

55

Utwardzenie drogi od Bakomy do drogi krajowej.

56

Wniosek został zrealizowany w czerwcu 2018r.
Wydział Infrastruktury

Janików 15.03.2018r
Wyrównanie dróg gruntowych na terenie
sołectwa Janików.

Remonty dróg gminnych i będących w zarządzie Gminy wykonywane są na bieżąco w ramach środków finansowych
zabezpieczonych w budżecie na ten cel.
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57

Wykonanie rozbudowy Publicznej Szkoły
Podstawowej w Janikowie o niezbędne do jej
funkcjonowania pomieszczenia.

58

Utwardzenie pobocza drogowego przy posesji nr
42 od parkingu do stacji transformatorowej.

Wydział monitorujący sposób
realizacji

DATA I SPOSÓB REALIZACJI

Wydział Infrastruktury w
porozumieniu z Wydziałem
Edukacji

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem udzielenia opinii. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 roku do Wydziału Edukacji UM w Kozienicach w
sprawie wykonania rozbudowy PSP w Janikowie. W odpowiedzi Wydział Edukacji poinformował, że wniosek jest zasadny z
uwagi na nowe prawo oświatowe, które przekształciło szkoły podstawowe z 6-klasowych na 8-klasowe. W rezultacie w szkole
zwiększyła się zarówno liczba uczniów jak i oddziałów klasowych. Brak jest wolnych pomieszczeń, a liczba dzieci jest liczbą
wzrastającą. Realizacja zadania możliwa będzie po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel w budżecie Gminy latach
następnych.

Wydział Infrastruktury

Z uwagi na inne prace wykonane na terenie sołectwa w 2018 roku to zadanie nie zostało wykonane. Realizacja zaplanowana
w 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego.

Janików 15.03.2018r

59

Zwiększenie częstotliwości odbioru od
właścicieli nieruchomości frakcji tworzyw
sztucznych.

60

Utwardzenie drogi gminnej nr 206/7 przy działce
nr 206/9.

61

Remont cząstkowy drogi gminnej w m. Janików
przy studzienkach kanalizacyjnych.

62

PT oświetlenia przy drodze gminnej od posesji
nr 8 w kierunku m. Psary.

Rozważenie wniosku nastąpi na podstawie analizy ilości odbieranej frakcji metale i tworzywa sztuczne, która dokonana
Wydział Gospodarki
zostanie na etapie prac polegajacych na zmianie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozienice,
Przestrzennej,
Rolnictwa należy wziąć pod uwage że zwiększenie częstotliwości odbioru wskazanej frakcji będzie wiązało się ze wzrostem opłaty za
i Środowiska
świadczone usługi odbierania i zagospodarowania odpadów, co w następstwie może prowadzić do wzrostu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wniosek został zrealizowany w czerwcu 2018r.
Wydział Infrastruktury

Janików Folwark 01.03.2018r
63

Ustalenie właściciela i obowiązku czyszczenia
rowów melioracyjnych w m. Janików Folwark.

Wniosek został zrealizowany w ramach remontów czastkowych w 2018r.

Wydział Infrastruktury

Opracowano PT na budowę oświetlenia natomiast planowane wykonanie w zalezności od możliwości finansowych Gminy.

Pismem nr GS.1511.1.2018 z dnia 18.04.2018 rok skierowano wniosek do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, odpowiedź z dnia 23.06.2018 roku "W sprawie działek o numerach ewidencyjnych 761, 762, 763, z obrębu Janików,
informujemy, że z posiadanej przez nas wiedzy nie wynika, że powyższe działki w rzeczywistości stanowią rowy melioracyjne,
ww rowy niestanowią częsci żadnego ze zrealizowanych wczesniej obiektów melioracyjnych, jak również nie figurują w
prowadzonej ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów. Ponadto, przedmiotowe
nieruchomości mają nieuregulowany stan prawny. w odniesieniu do otaczających je gruntów, nie stanowią one odrębnych
nieruchomości rolnych, lecz są ich częścią i mogą stanowić najprawdopodabniej własność osób fizycznych. Pragniemy
Wydział Gospodarki
Przestrzennej,
Rolnictwa poinformować, że PGW WP ZZ w Radomiu do powyższych działek - nieruchomości, nie posiada żadnego tytułu prawnego.
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych należy, zgodnie z art. 205 ww. ustawy Prawo Wodne, do zainteresowanych
i Środowiska
właścicieli nieruchomości, a jeżeli urządzenia te są objęte dzałalnością działającej na terenie gminy spółki wodnej lub związku
spółek wodnych, którego członkiem jest spółka, do tej spółki lub do tego związku spółek wodnych. Przedmiotowe rowy pełnią
funkce regulacyjną, tj. polepszają zdolność produkcyjną gleby i ułatwiają jej uprawę. Zgodnie z powyższym utrzymanie rowów
należy do właścicieli przyległych gruntów, proporcjonalnie do odnoszących przez nich korzyści."
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Skierowanie wniosku do Dyrekcji PKP o
zamontowanie sygnalizacji świetlnej na
niestrzeżonym przejeździe kolejowym w m.
Janików Folwark.

64

Wydział monitorujący sposób
realizacji

DATA I SPOSÓB REALIZACJI

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 roku do PKP PLK S.A. w sprawie
zamontowania sygnalizacji świetlnej na przejeździe kolejowym w m. Janików Folwark. W odpowiedzi PKP PLK S. A.
poinformowało, że z uwagi na ograniczone środki finansowe nie przewiduje się w bieżącym roku zmiany kategorii przejazdu
kolejowo- drogowego z kat. "D" do kat. "C" w km 10,245 na linii kolejowej nr 76 Bąkowiec - Kozienice. Wniosek zmiany
kategorii przejazdu zostanie rozpatrzony i zgłoszony na lata 2019-2020.

Wydział Infrastruktury

Wznowienie granic działki nr 723/109
stanowiącej drogę dojazdową do pól.

Działka o numerze 723/109 nie istnieje.

66

Wniosek o rozbudowę PSP w Janikowie.

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem uzyskania opinii. Zwrócono się pismem z dnia 12.06.2018 roku do Wydział Edukacji UM w Kozienicach w
sprawie rozbudowy PSP w Janikowie. W odpowiedzi Wydział Edukacji UM w Kozienicach poinformował, że wniosek jest
zasadny z uwagi na nowe prawo oświatowe, które przekształciło szkoły podstawowe z 6-klasowych na 8-klasowe. W
rezultacie w szkole zwiększyła się zarówno liczba uczniów jak i oddziałów klasowych. Brak jest wolnych pomieszczeń, a liczba
dzieci jest liczbą wzrastającą. Realizacja zadania możliwa będzie po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel w
budżecie Gminy latach następnych.

67

Wykonanie (budowa) dróg 3 KDD, 4 KDW, 7
KDW, 5 KDW w Janowie zgodnie z opracowaną
dokumentacją techniczną.

65

Janików Folwark 01.03.2018r

Nakazanie przez Urząd Miejski właścicielowi
posesji nr 135 wycięcie krzewów wystających
(ponad metr) na drogę 3KDL.
Postawienie lustra przy skrzyżowaniu dróg 4
KDD i 5 KDD.

68
69

70

71

Janów 26.02.2018r

Wykonanie rozbudowy Publicznej Szkoły
Podstawowej w Janikowie o niezbędne do jej
funkcjonowania pomieszczenia.

Wydział Infrastruktury w
porozumieniu z Wydziałem
Edukacji

W roku 2018 wykonano opracowanie PT budowy drogi gminnej KDD3 w Janowie 2 od drogi KDD2. Realizacja wniosku
wymaga zabezpieczenia środków w budżecie na ten cel, co będzie rozważane w latach następnych.
Wydział Infrastruktury
Wniosek został zrealizowany w lipcu 2018r.
Wniosek został zrealizowany w sierpniu 2018r.

Wydział Infrastruktury w
porozumieniu z Wydziałem
Edukacji

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniego
wydziału celem uzyskania opinii. Zwrócono się pismem z dnia 12.06.2018 roku do Wydział Edukacji UM w Kozienicach w
sprawie rozbudowy PSP w Janikowie. W odpowiedzi Wydział Edukacji UM w Kozienicach poinformował, że wniosek jest
zasadny z uwagi na nowe prawo oświatowe, które przekształciło szkoły podstawowe z 6-klasowych na 8-klasowe. W
rezultacie w szkole zwiększyła się zarówno liczba uczniów jak i oddziałów klasowych. Brak jest wolnych pomieszczeń, a liczba
dzieci jest liczbą wzrastającą. Realizacja zadania możliwa będzie po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel w
budżecie Gminy w latach następnych.

Pismem z dn. 14.05.2018 wniosek przekazano do Starostwa Powiatowego w Kozienicach. Pismem z dnia 18 czerwca 2018 r.
Starostwo Powiatowe informuje, że zastosowana organizacja ruchu wymusza spowolnienie ruchu maksymalnie do 30 km/h.
Wprowadzenie dróg z pierwszeństwem przejazdu sprzyjałoby niestosowaniu obowiązującego ograniczenia prędkości.
Osiedlowy charakter dróg przemawia za utrzymaniem wprowadzonych rozwiązań. Komisja opiniuje wniosek negatywnie.

Zmiana oznakowania skrzyżowań na nowo
powstałych drogach.

Wydział Infrastruktury
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72

Zlikwidowanie torów kolejowych znajdujących
się przy skrzyżowaniu powiatowej w Janikowie
ul. Kolejową.

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej jednostki celem
rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 roku do PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w
Skarżysku - Kamiennej w sprawie zlikwidowania torów kolejowych przy skrzyzowaniu drogi powiatowej w Janikowie z ulicą
Kolejową. W odpowiedzi PKP PLK S. A. poinformowało, że zarządcą terenu jest PKP S. A. Oddział Gospodarowania
Nieruchomościami w Warszawie. Nastepnie, zwrócono się pismami z dnia 08.06.2018 roku, z dnia 25.01.2019r. do PKP S. A.
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie.

73

Wykup i ujęcie w budżecie Gminy budowy i
oświetlenia drogi o numerze 8 KDW.

Zadanie wymaga opracowania projektu technicznego budowy drogi w trybie spec ustawy drogowej na podstawie której można
przejąć grunt. Zadanie będzie rozpatrywane przy planowaniu w budżetu na lata przyszłe.

Wydział Infrastruktury

74

Janów 26.02.2018r

Wycięcie krzewów przy rowie melioracyjnym
Wydział Gospodarki
Pismem z dnia 11.07.2018 rok skierowano wniosek do Związku Spółek Wodnych z siedziba w Zwoleniu. W związku z brakiem
oraz pogłębienie tego rowu (150 m) przy posesji Przestrzennej,
Rolnictwa
odpowiedzi pismem z dnia 7.01.2019 r. ponownie zwróciliśmy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na wniosek.
nr 56.
i Środowiska

75

Wysypanie tłuczniem drogi 6 KDD od rzeki
Zagożdżonki (około 300 m) z przeznaczeniem
na ścieżkę rowerową (Natura 2000).

76

Oczyszczenie (stworzenie dojścia do rzeki)
brzegu rzeki Zagożdżonki na wysokości drogi 6
KDD.

Wydział Gospodarki
Pismem nr GS.1511.3.2018 z dnia 5.06.2018r. przekazano wniosek do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
Przestrzennej,
Rolnictwa odpowiedź z dnia 20.06.2018r. z uwagi na brak wystarczających środków finansowych w budżecie na 2018 rok, oczyszczenie
i Środowiska
brzegu rzeki Zagożdżonki zostanie ujęte w planach na lata przyszłe.

Utwardzenie dróg gruntowych tłuczniem.

77

78

Nie zabezpieczono środków finansowych w budżecie Gminy na ten cel. Zadanie będzie można zrealizować m.in. po
zabezpieczeniu środków z funduszu sołeckiego.

Wydział Infrastruktury

Kępa Bielańska 26.02.2018r

Równiarka na drogi gruntowe.

Remonty dróg gminnych i będących w zarządzie Gminy wykonywane są na bieżąco w ramach środków finansowych
zabezpieczonych w budżecie na ten cel.
Remonty dróg gminnych i będących w zarządzie Gminy wykonywane są na bieżąco w ramach środków finansowych
zabezpieczonych w budżecie na ten cel.

Wydział Infrastruktury

79

Ścinka i utwardzanie poboczy na drodze do
Wisły.

Remonty dróg gminnych i będących w zarządzie Gminy wykonywane są na bieżąco w ramach środków finansowych
zabezpieczonych w budżecie na ten cel.

80

Remont dróg gruntowych w sołectwie Kępa
Wólczyńska.

Remonty dróg gminnych i będących w zarządzie Gminy wykonywane są na bieżąco w ramach środków finansowych
zabezpieczonych w budżecie na ten cel.

Wycinka krzaków przy drodze powiatowej przy
skrzyżowaniu miejscowości Kępa Wólczyńska,
Wólka Tyrzyńska B (na przeciw figury)

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 roku do Starostwa Powiatowego
w Kozienicach w sprawie wycinki krzaków przy drodze powiatowej przy skrzyżowaniu miejscowości Kępa Wólczyńska i Wólka
Tyrzyńska B. W odpowiedzi Zarząd Powiatu Kozienickiego poinformował, że wniosek zostanie zrealizowany w sezonie
jesienno - zimowym 2018/2019 r. Wniosek został zrealizowany częściowo w I kwartale 2018 roku, Ponowne podcięcie
wykonane zostanie w sezonie jesienno - zimowym 2018/2019 roku.

Kępa Wólczyńska 06.03.2018r
81

Wydział Infrastruktury
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WNIOSEK

Remont dróg gruntowych na terenie sołectwa
Kępeczki.

84

Wycinka drzew w korycie rzeki Wisły w celu
działań przeciwpowodziowych oraz
zapobieganiu zalewania obszarów sołectwa.

85

Wzmocnienie brzegu rzeki Wisły w
miejscowości Kępeczki w celu ograniczenia
zagrożenia przeciwpowodziowego i podmywania
linii brzegowej rzeki, które powoduje
uszkodzenia podstawy wału.

87

Kępeczki 01.03.2018r

Wydział Infrastruktury

Wniosek został zrealizowany w czerwcu 2018r.
Wycinanie drzew w korycie rzeki Wisły warunkuje wysokość przyznanych na ten cel środków finansowych. W chwili obecnej
przeprowadzenie powyższej wycinki nie jest możliwe z uwagi na ograniczone fundusze. Biorąc pod uwagę pilność potrzeb
wynikających z działalności Zarządu Zlewni w Radomiu możliwość wykonania wymienionych prac uzależniona jest od ilości
przyznanych środków finansowych oraz uzyskania wymaganych prawem decyzji- pismo Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Radomiu z dn. 29.05.2018r. znak WA.ZPU.4.532.35.2018.KC

Wydział Polityki Społecznej
Zarządzanie Kryzysowe

W miejscowości Kępeczki podmywany jest brzeg rz. Wisły. Odległość podmywanego brzegu rzeki od stopy skarpy wału
wynosi około 70m. Sytuacja objęta jest bieżącym monitoringiem. Budowa opaski chroniącej brzeg na odcinku od Kępeczek
do Samwodzia została ujęta w planach inwestycyjnych. Biorąc pod uwagę pilność potrzeb wynikających z działalności Zarządu
Zlewni w Radomiu możliwość wykonania wymienionych prac uzależniona jest od ilości przyznanych środków finansowych
oraz uzyskania wymaganych prawem decyzji- pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w
Radomiu z dn. 29.05.2018r. znak WA.ZPU.4.532.35.2018.KC

Remont drogi powiatowej na odcinku Kozienice Dąbrówki.

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 do Starostwa Powiatowego w
Kozienicach w sprawie remontu drogi powiatowej na odcinku Koziencie - Dąbrówki. W odpowiedzi Zarząd Powiatu
Kozienickiego poinformował, że w budżecie powiatu na 2018 rok brak jest środków na realizację wniosku. Wniosek zostanie
ponownie rozpatrzony przy konstruowaniu projektu budżetu powiatu na lata następne i będzie realizowany w miarę
posiadanych możliwości finansowych.

Remont drogi powiatowej Nr 1729 Kępeczki Psary

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 do Starostwa Powiatowego w
Kozienicach w sprawie remontu drogi powiatowej Nr 1729W Kępeczki - Psary. W odpowiedzi Zarząd Powiatu Kozienickiego
poinformował, że w budżecie powiatu na 2018 rok brak jest środków na realizację wniosku. Wniosek zostanie ponownie
rozpatrzony przy konstruowaniu projektu budżetu powiatu na lata następne i będzie realizowany w miarę posiadanych
możliwości finansowych.

Wydział Infrastruktury
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DATA I SPOSÓB REALIZACJI

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 do Starostwa Powiatowego w
Kozienicach w sprawie położenia nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej w Wólce Tyrzyńskiej. W odpowiedzi Zarząd
Powiatu Kozienickiego poinformował, że w budżecie powiatu na 2018 rok brak jest środków na realizację wniosku. Wniosek
zostanie ponownie rozpatrzony przy konstruowaniu projektu budżetu powiatu na lata następne i będzie realizowany w miarę
posiadanych możliwości finansowych.

Dywanik na drodze powiatowej ok. 400 m od
skrzyżowania Wólka Tyrzyńska, Samwodzie,
Kępa Wólczyńska do posesji nr 30 w Wolce
Tyrzyńskiej B.

83

86

Wydział
monitorujący
sposób
Wydział
Infrastruktury
realizacji

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 do Starostwa Powiatowego w
Kozienicach w sprawie usunięcia garba na odc. drogi powiatowej Kępeczki - Staszów. W odpowiedzi Zarząd Powiatu
Kozienickiego poinformował, że zadanie zostało wykonane na odcinku Psary - Samwodzie.

Usunięcie garba na odcinku drogi powiatowej
Kępeczki - Staszów.

10

Wydział Infrastruktury

WNIOSKI Z ZEBRAŃ WIEJSKICH Z 2018 R

lp.

89

Wydział monitorujący sposób
realizacji

ZGŁASZAJĄCY

WNIOSEK

Kępeczki 01.03.2018r

Wyrównanie zapadliska w nawierzchni jezdni
drogi powiatowej od posesji nr 29a (Kępeczki) w
kierunku Samwodzia.

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 do Starostwa Powiatowego w
Kozienicach w sprawie wyrównania zapadliska w nawierzchni jezdni w m. Kępeczki. w odpowiedzi Zarząd Powiatu
Kozienickiego poinformował, że w budżecie powiatu na 2018 rok brak jest środków na realizację wniosku. Wniosek zostanie
ponownie rozpatrzony przy konstruowaniu projektu budżetu powiatu na lata następne i będzie realizowany w miarę
posiadanych możliwości finansowych.

Budowa chodnika przy drodze gminnej od drogi
79 do Nowin.

W roku 2018 wykonano projekt budowy chodnika w Kociołkach przy drodze gminnej 170527W od istniejącego chodnika w
stronę drogi krajowej nr 79. W 2019 zaplanowano opracowanie projektu budowy chodnika na dalszym odcinku drogi.

90
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Wydział Infrastruktury
91

Kociołki 27.02.2018r
92

Budowa boiska przy PSP w Kociołkach.

93

Budowa mostu łączącego Kociołki I z
Kociołkami II.

94

Montaż lampy na słupie nr 23 w m. Kuźmy.

96

Odśnieżanie dróg na całej długości w m. Kuźmy.

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniego
wydziału celem uzyskania opinii. Zwrócono się pismem z dnia 12.06.2018 roku do Wydziału Edukacji UM w Kozienicach w
Wydział Infrastruktury po opinii W- sprawie budowy boiska przy PSP w Kociołkach. W odpowiedzi Wydział Edukacji UM w Kozienicach poinformował, że budowa
łu Edukacji
boiska wyłącznie na potrzeby szkoły nie jest zasadny ponieważ bez względu na reformę oświaty liczba dzieci stopniowo
maleje. Po określeniu szczegółowych potrzeb społecznych mieszkańców możliwa jest budowa boiska w latach przyszłych na
podstawie opracowanego projektu technicznego.

Zadanie wymaga opracowania projektu technicznego. Zadanie nie zostało ujęte w budżecie Gminy. Gmina Pionki nie podjęła
rozmów w tej sprawie. Stan prawny nie uległ zmianie.

Wydział Infrastruktury

Opracowano PT natomiast planowane wykonanie w zalezności od możliwości finansowych Gminy.

Zadanie realizowane w ramach zimowego utrzymania. Wszelkie nieprawidłowości i potrzeby należy zgłaszać na bieżąco, nr
tel. 48 611-71-75.

Wydział Infrastruktury

Kuźmy 19.03.2018r
Uregulowanie oświetlenia ulicznego,
dostosowanie do pory dnia.

97

98

Zadanie w zakresie opracowania projektu technicznego zostało wykonane w 2017r. Szacunkowy koszt budowy drogi to kwota
340 tys. złotych. Realizacja rozważana będzie w latach przyszłych.

Budowa drogi od Pani Nować w stronę lasu.

Łaszówka 26.02.2018r

Droga alternatywna dla Łaszówki

Pismem z dn. 14.05.2018 wniosek przekazano do konserwatora oświetlenia ulicznego firmy Elektrob. Pismem z dnia
21.05.2018r. Elektrob informuje, że regulacja oświetlenia ulicznego została przeprowadzona w kwietniu i grudniu 2018r.

Budowa drogi wymaga opracowania projektu technicznego i pozyskania gruntów pod jej budowę. Zadanie nie zostało ujęte w
budżecie Gminyna 2019r.

Wydział Infrastruktury

11

WNIOSKI Z ZEBRAŃ WIEJSKICH Z 2018 R

lp.

ZGŁASZAJĄCY

99

WNIOSEK

Wydział monitorujący sposób
realizacji

DATA I SPOSÓB REALIZACJI

Pismem z dn. 14.05.2018 wniosek przekazano do Nadleśnictwa Kozienice. Pismem ZGZ.712.12.2018.SN5 z dnia
22.05.2018r. Nadleśnictwo Kozienice prosi o sprecyzowanie, których dróg wniosek dotyczy, określenie zakresu prac
remontowych, przewidywanych kosztów przedmiotowych remontów oraz oczekiwań co do ewentualnego udziału Nadleśnictwa
w realizacji remontów. Ponadto, Nadleśnictwo Kozienice pozostaje otwarte na propozycje współpracy z lokalnymi
samorządami, lecz wykonanie czynności kosztotwórczych uzależnione jest od różnego rodzaju procedur. Pismem
WI.1511.19.1.2018 z dn. 14.06.2018r. przekazano szczegóły dotyczące wniosku Nr 99 do Nadleśnictwa Kozienice.

O pomoc nadleśnictwa w remoncie dróg

Wydział Infrastruktury

Łaszówka 26.02.2018r

100

Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu

Wniosek został zrealizowany w lipcu 2018r.

101

Remont dróg

Remonty dróg gminnych i będących w zarządzie Gminy wykonywane są na bieżąco w ramach środków finansowych
zabezpieczonych w budżecie na ten cel.

Wybudować kanalizację odwadniającą jezdnię w
Łuczynowie we współpracy z gminą.

Pismem z dn. 14.05.2018 wniosek przekazano do Starostwa Powiatowego w Kozienicach. Pismem BRZ.0022.264.2018 z
dnia 13.06.2018r. Zarząd Powiatu Kozienickiego informuje, że w budżecie powiatu na 2018 rok brak jest środków na
realizację wniosku. Wniosek zostanie ponownie rozpatrzony przy konstruowaniu projektu budżetu powiatu na lata następne i
będzie realizowany w miarę posiadanych możliwości finansowych.

102

Łuczynów 06.03.2018r

Wydział Infrastruktury

103

Wzmożyć kontrolę ruchu drogowego (prędkości)
w terenie zbudowanym Łuczynowa oraz
ograniczyć tonaż przejeżdżających samochodów
z wyłączeniem osób prowadzących działalność
w miejscowości Łuczynów.

104

Przywrócenie kursów autobusów do Łuczynowa
o godz. 9.00; 11.00 i godz. 16.00

105

Łuczynów 06.03.2018r

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 do Starostwa Powiatowego w
Kozienicach w sprawie ograniczenia tonażu samochodów. W odpowiedzi Zarząd Powiatu Kozienickiego poinformował, że
wniosek dotyczy organizacji ruchu, w związku z tym został przekazany do zaopiniowania przez Komisję Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego. Informacja o sposobie załatwienia zostanie przekazana odrębnym pismem. W odpowiedzi Starostwo
Powiatowe poinformowało, że wprowadzenie sugerowanego ograniczenia spowoduje kumulację ruchu w innych miejscach. W
związku z brakiem możliwości wskazania alternatywnych dróg Komisja opiniuje wniosek negatywnie.

Wydział Polityki Społecznej

Wystosowano pismo do PKS Sp. z o.o. Kozienice PS.7243.3.2018 z dnia 27.04.2018 r. PKS Sp. z .o.o pismem z dnia
15.05.2018 r. poninformował, że w związku z trudną sytuacją finansową Spółki oraz brakami kadrowymi nie zostaną
przywrócone kursy na trasie Kozienice-Łuczynów.
Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 roku do Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w sprawie opracowania PT i budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi krajowej Nr 48 z Kozienic
do Łuczynowa Nowego. W odpowiedzi GDDKiA poinformowała, że zadanie zostało umieszczone w Programie Budowy
Ciągów Pieszo-Rowerowych i zostanie zrealizowane w ramach zadania polegającego na rozbudowie drogi krajowej Nr 48 na
odc. Grzmiąca - Kozienice. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w ramach załącznika Nr 6 do programu wieloletniego
pod nazwą "Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025r.)". Rozbudowa będzie polegała na
poprawie stanu i geometrii drogi, doposażeniu drogi w niezbędne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, budowie
chodników i ścieżek pieszo - rowerowych. Gmina Kozienice w miesiącu grudniu wystąpiła do GDDKiA z propozycją
współpracy w tym zakresie. Gmina Kozienice oczekuje na stanowisko GDDKiA. Wstępne rozmowy potwierdzają chęć
współpracy na rzecz budowy ciągu pieszo - rowerowego.

Wykonanie PT i budowa ciągu pieszorowerowego wzdłuż drogi 48 z Kozienic do
Łuczynowa Nowego.
Wydział Infrastruktury
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Wycięcie sosen przy chodniku koło P. Kwaśnik,
oraz wykonanie oświetlenia (zamontowanie
lamp oświetleniowych) przy udziale gminy.

107

Budowa domu senioralnego lub świetlicy w
miejscowości Łuczynów.

Wydział Infrastruktury
Wydział monitorujący sposób
realizacji

DATA I SPOSÓB REALIZACJI
Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 do Starostwa Powiatowego w
Kozienicach w sprawie wycinki sosen. W odpowiedzi Zarząd Powiatu Kozienickiego poinformował, że jeśli wniosek jest
zasadny, to Starostwo wystąpi do Burmistrza Gminy Kozienice o uzyskanie decyzji na usunięcie sosen. Do dnia 31.12.2018
roku Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach nie otrzymał ze Starostwa Powiatowego wniosku o uzyskanie decyzji na
usunięcie sosen. W zakresie wykonania oświetlenia zadanie wymaga opracowania projektu technicznego. Zadanie nie zostało
ujęte w budżecie Gminy na 2019r.

Wydział Infrastruktury w
porozumieniu w Wydziałem
Polityki Społecznej

Pismem PS 8120.5.19.2018 z dnia 30.05.2018r. Wydział Polityki Społecznej informuje, że Gmina posiada bardzo dużą ofertę
dla seniorów, działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, liczne organizacje pozarządowe, kluby seniora, kluby spotkań. Do
dyspozycji jest także dobrze rozbudowana infrastruktura kulturalna oraz sportowa. Niewielka odległość od Kozienic umożliwia
korzystanie z tak szerokiej oferty usług.

Łuczynów 06.03.2018r

108

Zmniejszenie ilości kursów metrobusa na terenie
miasta Kozienice kosztem rozszerzenia kursów
o miejscowości ościenne.

109

Budowa drogi gminnej odchodzącej od drogi
powiatowej w kierunku posesji P. Chodyry

Opracowano PT na budowę drogi natomiast planowane wykonanie w zalezności od możliwości finansowych Gminy. W I kw.
2019r wystąpimy o wydanie decyzji zezwalającej na realizację tej inwestycji.

110

Zamontować lampy oświetleniowe na słupie koło
tartaku.

Zadanie wymaga opracowania projektu technicznego. W 2019 roku planujemy wykonać projekt techniczny dla tego odcinka.

111

Ścinka poboczy.

Wniosek został zrealizowany w czerwcu 2018r.

W 2019 roku Gmina planuje opracować plan transportowy w zakresie komunikacji zbiorowej. Obecnie oczekujemy na
przekazanie informacji od sołtysów w sprawie potrzeb każdego sołectwa w tym zakresie.

Wydział Infrastruktury

Wydział Infrastruktury
112

Remont drogi w sołectwie.

Wniosek został zrealizowany w kwietniu 2018r.

Majdany 20.03.2018r
113

Wyczyszczenie, koszenie głównego kanału w
Rusinie.

114

Patrole policji.

115

Nowa Wieś 12.03.2018r

Budowa chodnika od przystanku autobusowego
do drogi pod lasem.

Wydział Gospodarki
Wniosek skierowano do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 20.06.2018 poinformowano, w
Przestrzennej,
Rolnictwa
ramach budżetu na 2018 rok zaplanowano prace konserwacyjne na kanale Rusin na odcinku km 0+300 - 9+690.
i Środowiska

Wydział Polityki Społecznej

Wystosowano pismo do Policji PS.5520.5.2018 z prośbą o realizację wniosku.
Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 do Starostwa Powiatowego w
Kozienicach w sprawie budowy chodnika od przystanku autobusowego do drogi pod lasem w m. Nowa Wieś. W odpowiedzi
Zarząd Powiatu Kozienickiego poinformował, że w budżecie powiatu na 2018 rok brak jest środków na realizację wniosku.
Wniosek zostanie ponownie rozpatrzony przy konstruowaniu projektu budżetu powiatu na lata następne i będzie realizowany
w miarę posiadanych możliwości finansowych.

Wydział Infrastruktury
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116

Budowa rurociągu gazowego przez miejscowość
Nowa Wieś.

117

Dowieść 10-15 wywrotek tłucznia na drogi
dojazdowe do pól.

Wydział monitorujący sposób
realizacji

DATA I SPOSÓB REALIZACJI

Sołtys

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 do PSG Gazownia w Pionkach w
sprawie budowy rurociągu gazowego przez Nową Wieś. W odpowiedzi PSG poinformowała, że jest zainteresowana
gazyfikacją ww. miejscowości. Najbliższa sieć znajduje się w m. Łuczynów Stary. Potencjalna gazyfikacja będzie możliwa przy
spełnieniu kryteriów technicznych oraz ekonomicznej opłacalności inwestycji, po zawarciu umowy z Przedsiębiorstwem
Gazowniczym. Gmina Kozienice przekazała ankiety w miesiącu grudniu 2018 roku do PSG. PSG w I kw. 2019 roku ma
podjąć decyzje o ew. rozbudowie sieci gazowych.

Wydział Infrastruktury

Wniosek został zrealizowany w listopadzie 2018r.

Wydział Infrastruktury

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 do Starostwa Powiatowego w
Kozienicach w sprawie montażu listra drogowego na skrzyżowaniu kaplica - droga główna. W odpowiedzi Zarząd Powiatu
Kozienickiego poinformował, że wniosek dotyczy organizacji ruchu, w związku z tym został przekazany do zaopiniowania
przez Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego . Informacja o sposobie załatwienia zostanie przekazana odrębnym
pismem. W odpowiedzi Starostwo Powiatowe poinformowało, że aktualna sytuacja pozwala na prawidłową ocenę sytuacji
drogowej i zapewnia respektującym przepisy odpowiednie zachowanie. Zastosowanie lustra drogowego mogłoby odnieść
odwrotny skutek od zamierzonego. Kierujący wyjeżdżający z drogi podporządkowanej skupiający uwagę na obrazie w lustrze
mogłoby pominąć zbliżanie się czy też wchodzenie pieszego na jezdnię. Wobec powyższego Komisja opiniuje wniosek
negatywnie.

Nowa Wieś 12.03.2018r

118

Zamontować lustro drogowe na skrzyżowaniu
kaplica - droga główna.

119

Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Gościnna.

W 2018 roku wykonano oświetlenie drogi 44 KDD. /ul. Urocza/

120

Wykonanie PT i budowa drogi dz. Nr 1418/2 i
1419/2

W 2019 roku zaplanowano opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi.

121

Utrzymanie drogi po wykonaniu kanalizacji i
wodociągu - ulica Gościnna

Remonty dróg gminnych i będących w zarządzie Gminy wykonywane są na bieżąco w ramach środków finansowych
zabezpieczonych w budżecie na ten cel.

122

Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Podlesie (4
lampy)

Wniosek został zrealizowany w 2018r.

123

Ująć w budżecie na rok 2019 projekt drogi (dz.
1389) do odcinka nr 850 w kierunku działki nr
619/1

Zadanie nie zostało ujęte w budżecie Gminy na 2018r. W 2019 roku ujęto opracowanie projektu technicznego.

124

Wyrównanie drogi pierwszej od Stacji Meteo
(kruszywo)

Remonty dróg gminnych i będących w zarządzie Gminy wykonywane są na bieżąco w ramach środków finansowych
zabezpieczonych w budżecie na ten cel.

Nowiny 12.03.2018r

Wydział Infrastruktury
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Wydział monitorujący sposób
realizacji

DATA I SPOSÓB REALIZACJI

Zainstalowanie 3 progów zwalniających na ul.
Gościnnej.

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 do Starostwa Powiatowego w
Kozienicach w sprawie zamontowania 3 progów zwalniających na ul. Gościnnej w m. Nowiny. W odpowiedzi Zarząd Powiatu
Kozienickiego poinformował, że wniosek dotyczy organizacji ruchu, w związku z tym został przekazany do zaopiniowania
przez Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego . Informacja o sposobie załatwienia zostanie przekazana odrębnym
pismem. W odpowiedzi Starostwo Powiatowe informuje, że lokalny charakter drogi i ruchu na drodze, relatywnie niewielkie
natężenie ruchu pojazdów nie wskazuje na potrzebę priorytetowego wprowadzenia uspokojenia ruchu poprzez zastosowanie
progów zwalniających. Uwzględniając ogólne potrzeby uspokojenia ruchu na drogach gminnych Komisja opiniuje wniosek
negatywnie.

Zamontowanie dwóch lamp na skrzyżowaniu ulic
Wspólnej z Gościnną

W 2018r opracowano projekt techniczny natomiast planowane wykonanie w zalezności od możliwości finansowych Gminy.

127

Budowa drogi od krajówki 79 w kierunku
Cegielni.

Opracowano PT na budowę drogi natomiast planowane wykonanie w zalezności od możliwości finansowych Gminy.

128

Utrzymanie chodników (usuwanie wrastające
trawy).

W 2018 roku wykonano mechaniczne zamiatanie chodników, oraz sezonowy oprysk, co będzie kontynuowane w br.

129

Obniżenie studzienki telekomunikacyjnej pierwsza ulica od Meteo.

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 roku do Orange Polska w sprawie
obniżenia studzienki telekomunikacyjnej w m. Nowiny. Podczas rozmowy z przedstawicielem Orange Polska stwierdzono, że
nie ma konieczności obniżenia studzienki.

130

Czyszczenie kanału głównego od Rusina do
śluzy w Holendrach Piotrkowskich i od śluzy do
Opatkowic.

Pismem nr GS.1511.3.2018 z dnia 5.06.2018r. przekazano wniosek do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
odpowiedź z dnia 20.06.2018r. w ramach budżetu na 2018 rok wykonane zostaną wykonane prace konserwatorskie na
odcinku w km 0+300 - 9+690.

Wydział Infrastruktury

125

126

Nowiny 12.03.2018r

Wydział Gospodarki
Przestrzennej,
Rolnictwa
i Środowiska

Czyszczenie kanału od Jeziora Opatkowickiego
do śluzy. Brak odpływu powoduje zalewanie pól.

Pismem nr GS.1511.3.2018 z dnia 5.06.2018r. przekazano wniosek do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
odpowiedź z dnia 20.06.2018r. z uwagi na brak wystarczających środków finansowych w budżecie na 2018 rok, czyszczenie
kanału zostanie ujęte w planach na lata przyszłe.

132

PT i wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej
wykonanej z bloczków i pozostałych dróg przez
wieś.

Zadanie wymaga opracowania projektu technicznego. Zadanie nie zostało ujęte w budżecie Gminy. Realizacja rozważana
będzie w latach przyszłych.

133

Wyremontować drogę do pól uprawnych nr 26,
46 i 47

134

Na drodze nr 29 gminy odtworzyć przepust który
został zniszczony.

131

Opatkowice 14.03.2018r

Remonty dróg gminnych i będących w zarządzie Gminy wykonywane są na bieżąco w ramach środków finansowych
zabezpieczonych w budżecie na ten cel.

Wydział Infrastruktury

Wniosek został zrealizowany we wrześniu 2018r.
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Wydział monitorujący sposób
realizacji

135

Przywrócenie obwodu wyborczego w Publicznej
Szkole Podstawowej w Piotrkowicach

Sekretarz

136

Remont bieżący dróg powiatowych i ścinka
poboczy.

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 do Starostwa Powiatowego w
Kozienicach w sprawie remontu bieżącego dróg powiatowych i ścinki poboczy. W odpowiedzi Zarząd Powiatu Kozienickiego
poinformował, że aktualnie droga została wyremontowana. Ścinka poboczy będzie wykonywana w sezonie jesiennym 2018r.
Nie wykonano.

137

Ścinka poboczy drogi powiatowej przez wieś
Piotrkowice.

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 do Starostwa Powiatowego w
Kozienicach w sprawie ścinki poboczy drogi powiatowej przez wieś Piotrkowice. W odpowiedzi Zarząd Powiatu Kozienickiego
poinformował, że wniosek zostanie zrealizowany w sezonie jesiennym 2018 r. Nie wykonano

lp.

ZGŁASZAJĄCY

Piotrkowice 12.03.2018r

Uchwałą nr XLI/385/2018 Rada Miejska ustaliła obwody głosowania i wieś Piotrkowice ma obwód w Nowej Wsi

Wydział Infrastruktury
Remont drogi gminnej i wysypanie kruszywem
przy wale rzeki Zagożdżonki w kierunku
Holendrów Kuźmińskich.

138

139

Wyprofilowanie asfaltu na moście przy wjedzie
do Piotrkowic.

140

Wykonać PT i nawierzchnię drogi Wymysłów Cudów.

141

Wykonanie ścieżki rowerowej od ul. Wiślanej do
Cudowa.

Wniosek został zrealizowany w maju 2018r.
Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 roku do Starostwa Powiatowego w
Kozienicach w sprawie wyprofilowania asfaltu na moście przy wjeździe do Piotrkowic, W odpowiedzi Zarząd Powiatu
Kozienickiego poinformował, że w budżecie powiatu na 2018 rok brak jest środków na realizację wniosku. Wniosek zostanie
ponownie rozpatrzony przy konstruowaniu projektu budżetu powiatu na lata następne i będzie realizowany w miarę
posiadanych możliwości finansowych.
Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 roku do Starostwa Powiatowego w
Kozienicach w sprawie opracowania PT i budowy drogi Wymysłów - Cudów. W odpowiedzi Zarząd Powiatu Kozienickiego
poinformował, że w budżecie powiatu na 2018 rok brak jest środków na realizację wniosku. Wniosek zostanie ponownie
rozpatrzony przy konstruowaniu projektu budżetu powiatu na lata następne i będzie realizowany w miarę posiadanych
możliwości finansowych.
Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 roku do Starostwa Powiatowego w
Kozienicach w sprawie budowy ścieżki rowerowej od ulicy Wiślanej do Cudowa. W odpowiedzi Zarząd Powiatu Kozienickiego
poinformował, że w budżecie powiatu na 2018 rok brak jest środków na realizację wniosku. Wniosek zostanie ponownie
rozpatrzony przy konstruowaniu projektu budżetu powiatu na lata następne i będzie realizowany w miarę posiadanych
możliwości finansowych.

Wydział Infrastruktury

Przewóz 28.02.2018r
142

Ścinka poboczy przy drodze powiatowej na
terenie sołectwa.

143

Oczyścić i pogłębić Zagożdżonkę od mostu w
Cudowie do ujścia.

144

Bieżąca naprawa dróg powiatowych Wymysłów,
Cudów - łatanie dziur.

DATA I SPOSÓB REALIZACJI

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 do Starostwa Powiatowego w
Kozienicach w sprawie ścinki poboczy przy drodze powiatowej na terenie sołectwa Przewóz. W odpowiedzi Zarząd Powiatu
Kozienickiego poinformował, że wniosek zostanie zrealizowany w sezonie jesiennym 2018 r. Nie wykonano
Wydział Polityki Społecznej
Zarządzanie Kryzysowe

Konserwacja rzeki Zagożdżonki na odcinku wskazanym we wniosku była wykonana w 2017r. Przeprowadzono wówczas prace
utrzymaniowe, polegające na mechanicznym wykoszeniu dna oraz usunięciu zatorów - pismo Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Radomiu z dn. 29.05.2018r. znak WA.ZPU.4.532.35.2018.KC
Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 do Starostwa Powiatowego w
Kozienicach w sprawie naprawy dróg powiatowych Wymysłów - Cudów - łatanie dziur. W odpowiedzi Zarząd Powiatu
Kozienickiego poinformował, że remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych został wykonany.

Wydział Infrastruktury
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Wydział monitorujący sposób
realizacji
Wydział Infrastruktury

Remont dróg dojazdowych do pól gruzem z
kruszarki wg zgłoszonych potrzeb.

145

146

Podniesienie prawego brzegu Zagożdżonki.

Remonty dróg gminnych i będących w zarządzie Gminy wykonywane są na bieżąco w ramach środków finansowych
zabezpieczonych w budżecie na ten cel.

Wydział Polityki Społecznej
Zarządzanie Kryzysowe

Postawić znaki obszar zabudowany od nr 25 do
nr 27 na Cudowie.
Wydział Infrastruktury

148

Wymian linii energetycznych na warkocze w
sołectwie.

149

Remont dróg gruntowych na terenie sołectwa
Psary.

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 roku do PGE Dystrybucja S. A.
Rejon Energetyczny Kozienice w sprawie wymiany linii energetycznych w sołectwie Przewóz. W odpowiedzi PGE Dystrybucja
S. A. Rejon Energetyczny Kozienice poinformowało, że nie planuje modernizacji ani przebudowy sieci. Stan techniczny sieci
jest zadowalający i nie uprawnia do modernizacji. Jednocześnie, w przypadku planowania prac remontowych będą pod uwagę
sugestie dotyczące lokalizacji.
Remonty dróg gminnych i będących w zarządzie Gminy wykonywane są na bieżąco w ramach środków finansowych
zabezpieczonych w budżecie na ten cel.

Wydział Infrastruktury

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 roku do Starostwa Powiatowego w
Kozienicach w sprawie ustawienia znaków "zakaz postoju" i "zakaz zatrzymywania się" w m. Psary. W odpowiedzi Zarząd
Powiatu Kozienickiego poinformował, że wniosek dotyczy organizacji ruchu, w związku z tym został przekazany do
zaopiniowania przez Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego . Informacja o sposobie załatwienia zostanie przekazana
odrębnym pismem. W odpowiedzi Starostwo Powiatowe poinformowało, że podtrzymane zostaje stanowisko Komisji ustalone
w poprzednim roku. Obowiązujące przepisy wskazują na uciążliwość dla kierujących znaków ograniczających możliwość
zatrzymywania się lub postoju, ograniczając stosowanie tych znaków jedynie w niezbędnych uzasadnionych warunkami ruchu
przypadkach. Ogólne przepisy ruchu drogowego wskazują ponadto, w których miejscach i sytuacjach zatrzymywanie się i
postój są dozwolone. Analiza ruchu drogowego w m. Psary nie wykazała potrzeby wprowadzenia dodatkowych ograniczeń
poza wynikającymi z ogólnych przepisów, dlatego też Komisja opiniuje wniosek negatywnie.

Psary 28.02.2018r
150

Z uwagi na inne zadania wymagające pilnych interwencji podwyższenie brzegu rzeki Zagożdżonki zostanie ujęte w planach na
lata następne. Biorąc pod uwagę pilność potrzeb wynikających z działalności Zarządu Zlewni w Radomiu możliwość
wykonania wymienionych prac uzależniona jest od ilości przyznanych środków finansowych oraz uzyskania wymaganych
prawem decyzji- pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Radomiu z dn. 29.05.2018r.
znak WA.ZPU.4.532.35.2018.KC

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 do Starostwa Powiatowego w
Kozienicach w sprawie ustawienia znaków obszar zabudowany na Cudowie. W odpowiedzi Zarząd Powiatu Kozienickiego
poinformował, że wniosek dotyczy organizacji ruchu, w związku z tym został przekazany do zaopiniowania przez Komisję
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego . Informacja o sposobie załatwienia zostanie przekazana odrębnym pismem. W
odpowiedzi Starostwo Powiatowe poinformowało, że podtrzymane zostaje stanowisko Komisji ustalone w poprzednim roku
dotyczące potrzeby wprowadzenia zmian w funkcjonującej organizacji ruchu w związku z rozbudową m. Cudów wzdłuż drogi
powiatowej Nr 1723W. Projekt organizacji ruchu powinien uwzglednić zastosowanie tablic E-17a i E-18a oraz D-42 i D-43
wskazujących występowanie obszaru zabudowanego.

Przewóz 28.02.2018r
147

DATA I SPOSÓB REALIZACJI

Postawić znaki "zakaz postoju" oraz "zakaz
zatrzymywania się" w miejscowości Psary.

Wydział Infrastruktury
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DATA I SPOSÓB REALIZACJI

Dokończenie chodnika przy drodze powiatowej.

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 roku do Starostwa Powiatowego w
Kozienicach w sprawie dokończenia budowy chodnika przy drodze powiatowej w m. Psary. W odpowiedzi Zarząd Powiatu
Kozienickiego poinformował, że w budżecie powiatu na 2018 rok brak jest środków na realizację wniosku. Wniosek zostanie
ponownie rozpatrzony przy konstruowaniu projektu budżetu powiatu na lata następne i będzie realizowany w miarę
posiadanych możliwości finansowych.

Odbudować przepust na drodze powiatowej w
kierunku Samwodzia.

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 roku do Starostwa Powiatowego w
Kozienicach w sprawie odbudowania przepustu na drodze powiatowej w kierunku Samwodzia w m. Psary. W odpowiedzi
Zarząd Powiatu Kozienickiego informuje, że przepust jest aktualnie w trakcie przebudowy. Wniosek zrealizowano.

153

Przebudowa chodnika, poszerzenie drogi
(wyprofilowanie zakrętu) na drodze powiatowej
(od drogi krajowej).

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 roku do Starostwa Powiatowego w
Kozienicach w sprawie przebudowy chodnika i poszerzenia drogi na drodze powiatowej w m. Psary. W odpowiedzi Zarząd
Powiatu Kozienickiego poinformował, że wniosek jest bezcelowy. Chodnik jest wybudowany, a nawierzchnia drogi poszerzona
w stosunku do starej istniejącej.

154

Wykonanie oświetlenia OSP Ruda (4 lampy).

Opracowano PT na budowę oświetlenia. Planowane wykonanie w zależności od możliwości finansowych Gminy w 2019 roku.

155

Wykonanie PT dla odcinka drogi "Janikówka"
oraz PT oświetlenia w wąwozie.

Zadania nie zostały ujęte w budżecie Gminy na 2018r. W "wąwozie" brak jest uregulowanego stanu prawnego dla budowy
oświetlenia.

Wsparcie inicjatywy rozbudowy pomieszczeń w
szkole PSP w Janikowie.

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniego
wydziału celem uzyskania opinii. Zwrócono się pismem z dnia 12.06.2018r. do Wydziału Edukacji UM w Kozienicach w
sprawie rozbudowy PSP w Janikowie. W odpowiedzi Wydział Edukacji UM w Kozienicach poinformował, że wniosek jest
zasadny z uwagi na nowe prawo oświatowe, które przekształciło szkoły podstawowe z 6-klasowych na 8-klasowe. W
rezultacie w szkole zwiększyła się zarówno liczba uczniów jak i oddziałów klasowych. Brak jest wolnych pomieszczeń, a liczba
dzieci jest liczbą wzrastającą. Realizacja zadania możliwa będzie po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel w
budżecie Gminy latach następnych.

151

152

Psary 28.02.2018r

Wydział Infrastruktury

Ruda 06.03.2018r

156

Wydział Infrastruktury w
porozumieniu z Wydziałem
Edukacji

18

WNIOSKI Z ZEBRAŃ WIEJSKICH Z 2018 R

lp.

ZGŁASZAJĄCY

WNIOSEK

Wydział monitorujący sposób
realizacji

Przycięcie drzewostanu w miejscach
wskazanych przez sołtysa.

157

DATA I SPOSÓB REALIZACJI

Wniosek został zrealizowany w czerwcu 2018r.
Wydział Infrastruktury

Ruda 06.03.2018r
Remont szczątkowy dróg gruntowych w części
wskazanej przez sołtysa.

Wniosek został zrealizowany w czerwcu 2018r.

159

Budowa sali gimnastycznej przy PSP w
Ryczywole

Wydział Infrastruktury w
porozumieniu z Wydziałem
Edukacji

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniego
wydziału celem uzyskania opinii. Zwrócono się pismem z dnia 12.06.2018r. do Wydziału Edukacji UM w Kozienicach w
sprawie budowy sali gimnastycznej przy PSP Ryczywół. W odpowiedzi Wydział Edukacji UM w Kozienicach poinformował, że
wniosek jest zasadny z uwagi na nowe prawo oświatowe, które przekształciło szkoły podstawowe z 6-klasowych na 8-klasowe.
W rezultacie w szkole zwiększyła się zarówno liczba uczniów jak i oddziałów klasowych. Realizacja możliwa będzie po
zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel w latach przyszłych.

160

Budowa parkingu przed PSP w Ryczywole

Wydział Infrastruktury

Zadanie nie zostało ujęte w budżecie Gminy na 2018r. Zadanie będzie rozpatrywane przy konstrukcji budżetu na lata przyszłe.

161

Dokończenie remontu garaży OSP Ryczywół

Wydział Polityki Społecznej

Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie o dofinansowanie remontu. Otrzymana dotacja opiewa na kwotę
23.742,00 zł. Realizacja remontu nastąpi w miesiącu sierpniu po wprowadzeniu dotacji do budżetu gminy Kozienice.

162

Przejęcie przez Gminę od Skarbu Państwa
gruntu stanowiącego ul. Gospodarczą

158

Wydział Gospodarki
Skarb Państwa nie posiada tytułu własności dla działki stanowiącej ul. Gospodarczą w Ryczywole. Droga nie jest zaliczona do kategorii
Przestrzennej,
Rolnictwa
dróg gminnych. W związku z tym brak możliwości przejęcia do zasobu mienia gminnego.
i Środowiska

Ryczywół 27.02.2018r

163

Zabezpieczenie na rzecz Sołectwa Ryczywół: 2
wywrotki kamienia, 15 wywrotek żużlu, równiarki
na 2 dni, koparki "kejs" na jeden dzień

Wniosek został zrealizowany w maju 2018r.
Wydział Infrastruktury

164

Zebrać zalegający grunt z pobocza i drogi
Ryczywół - Wilczkowice Górne.

165

Wystąpić do Polskiego Związku Wędkarskiego z
Wydział Gospodarki
Pismem nr GS.6232.7.4.2018 z dnia 22 maja 2018 roku wniosek skierowano do Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w
wnioskiem o wyeliminowanie problemu
Przestrzennej,
Rolnictwa Radomiu. Odpowiedź z dnia 5.06.2018 r. Zarząd związku informuje, że starają się uwrażliwiać wędkarzy na problem
zaśmiecania przez wędkarzy gruntów
i Środowiska
zanieczyszczania wód oraz prowadzą akcje edukacyjne o koniecznościzabierania ze sobą wytworzonych odpadów.
przylegających do rzeki Wisły

166

Wystąpić do właściwych organów z wnioskiem o
postawienie w Ryczywole przy drodze nr 79
fotoradaru

Wniosek został zrealizowany w maju 2018r.

Wydział Polityki Społecznej

19

Wystosowano pismo PS.5520.21.2015 do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w sprawie montażu
fotoradaru.Wniosek został przyjęty do rozpatrzenia w kolejnym etapie rozbudowy Systemu Automatycznego Nadzoru Nad
Ruchem Drogowym.
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Wydział monitorujący sposób
realizacji

167

Wystąpić do Komendy Powiatowej Policji w
Kozienicach o nasilenie patroli na rynku w
Ryczywole w celu ograniczenia niewłaściwych
zachowań

Wydział Polityki Społecznej

168

Wystąpić do Starostwa Powiatowego z
wnioskiem o przeprowadzenie prac
porządkujących pobocza na drodze powiatowej
Ryczywół - Wola Chodkowska

Wydział Infrastruktury

169

Wystąpić do dzierżawców "Zielonego Zakątka" z
pouczeniem nt. właściwego
zagospodarowywanie odpadami komunalnymi
oraz przestrzegania regulaminu utrzymania
czystości i porządku.

170

DATA I SPOSÓB REALIZACJI

Wystosowano pismo do Policji PS.5520.5.2018 z prośbą o realizację wniosku.

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 roku do Starostwa Powiatowego w
Kozienicach w sprawie przeprowadzenia prac porządkujących pobocza na drodze powiatowej Ryczywół - Wola Chodkowska.
W odpowiedzi Zarząd Powiatu Kozienickiego poinformował, że prace porządkowe poboczy wykonywane są raz na kwartał.

Pismem znak GS.7031.2.33.2018 z dnia 06.06.2018 r. poinformowano Przewodniczącego Wspólnoty Gruntowej Wsi
Ryczywół o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1289, z późn. zm.), w tym właściwego zagospodarowania odpadów komunalnych.
Wydział Gospodarki
Przestrzennej,
Rolnictwa
i Środowiska

Zamontowanie ławek wzdłuż chodnika
prowadzącego na cmentarz

Pismem nr GS 7021.52.6.2018 skierowano wniosek do zarządcy drogi tj. GDDKiA, odpowiedź z dnia 29.06.2018 rok,.
przedmiotowy chodnik wykonany został zgodnie z projektem budowy odcinka drogi i nie przewidujemy montażu żadnych
nowych elementów, zwlaszcza nie związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Wybudowanie progów spowalniających ruch na
ulicy Osiedlowej przy bloku nr 1 i 2

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 roku do Starostwa Powiatowego w
Kozienicach w sprawie zamontowania progów zwalniających na ulicy Osiedlowej w m. Ryczywół. W odpowiedzi Zarząd
Powiatu Kozienickiego poinformował, że wniosek dotyczy organizacji ruchu, w związku z tym został przekazany do
zaopiniowania przez Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Informacja o sposobie załatwienia zostanie przekazana
odrębnym pismem. W odpowiedzi Starostwo Powiatowe poinformowało, że progi zwalniające muszą być umieszczane w
określonych przepisami odległościach od wskazanych w przepisach newralgicznych miejsc. Niedopuszczalne jest
zastosowanie progów zwalniających w miejscu, w którym mogłoby nastąpić najechanie na próg z prędkością większą niż
120% granicznej prędkości przejazdu przez próg. Mając na względzie istniejące warunki drogowe niemożliwe jest
zastosowanie sugerowanych dwóch progów zwalniających na wskazanym odcinku drogi z pominięciem "uspokojenia ruchu"
na pozostałym przebiegu drogi.

Ryczywół 27.02.2018r

171

Wydział Infrastruktury

172

Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż
drogi Ryczywół - Wilczkowice

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Kozienicach przy współfinansowaniu przez Gminę Kozienice.

173

Oświetlenie wzdłuż chodnika prowadzącego do
cmentarza

Opracowano PT na budowę oświetlenia. Planowane wykonanie w zależności od możliwości finansowych Gminy w 2019 roku.
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Skontrolowanie wałów podmywanych przez nurt
rzeki Wisły.

174

175

WNIOSEK

Samwodzie 13.03.2018r

Wydział monitorujący sposób
realizacji

DATA I SPOSÓB REALIZACJI

Wydział Polityki Społecznej

Wały rzeki Wisły są objęte dwa razy w roku przeglądem okresowym, a na bieżąco monitorowane są przez pracowników
Nadzoru Wodnego w Kozienicach. Aktualnie nie stwierdza się podmywania wału przez nurt rzeki Wisły. Podmywana jest
jedynie skarpa rzeki Wisły. Odległość podmywanego brzegu rzeki od stopy wału wynosi około 30m. Budowę opaski chroniącej
brzeg na odcinku Kępeczki-Samwodzie ujęto w planie inwestycyjnym. Biorąc pod uwagę pilność potrzeb wynikających z
działalności Zarządu Zlewni w Radomiu możliwość wykonania wymienionych prac uzależniona jest od ilości przyznanych
środków finansowych oraz uzyskania wymaganych prawem decyzji- pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Zarządu Zlewni w Radomiu z dn. 29.05.2018r. znak WA.ZPU.4.532.35.2018.KC

Tabliczki z numerami posesji - wykonanie.

Wniosek został zrealizowany w październiku 2018r.

176

Wykonanie bariery ochronnej przy drodze
powiatowej dz. nr 26/2

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 roku do Starostwa Powiatowego w
Kozienicach w sprawie wykonania bariery ochronnej przy drodze powiatowej w m. Samwodzie. W odpowiedzi Zarząd Powiatu
Kozienickiego poinformował, że wniosek dotyczy organizacji ruchu, w związku z tym został przekazany do zaopiniowania
przez Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Informacja o sposobie załatwienia zostanie przekazana odrębnym
pismem. W odpowiedzi Starostwo Powiatowe informuje, że występujące na odcinku drogi przyległe do drogi obniżenie terenu
będące potencjalnym źródłem zagrożenia wymusza potrzebę zastosowania w tym miejscu bariery ochronnej. Barier nie
ustawiono - brak środków finansowych.

177

Wykonanie remontu drogi powiatowej po zimie
wraz z przepustem przy posesji nr 175.

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 roku do Starostwa Powiatowego w
Kozienicach w sprawie wykonania remontu drogi powiatowej w m. Stanisławice. W odpowiedzi Zarząd Powiatu Kozienickiego
poinformował, że remont cząstkowy nawierzchni został wykonany. Remont przepustu zostanie wykonany w sezonie jesiennym
2018r. Wniosek został zrealizowany.

178

Wykonanie czyszczenia przepustów i rowów
odwadniających przy drodze powiatowej.

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 roku do Starostwa Powiatowego w
Kozienicach w sprawie czyszczenia przepustów i rowów odwadniających przy drodze powiatowej w m. Stanisławice. W
odpowiedzi Zarząd Powiatu Kozienickiego poinformował, że wniosek zostanie zrealizowany we własnym zakresie przez
Zarząd Dróg Powiatowych w sezonie jesiennym 2018r. Wniosek został zrealizowany.

Stanisławice 14.03.2018r

Wydział Infrastruktury

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 roku do Starostwa Powiatowego w
Kozienicach w sprawie ścinki pobocza wzdłuż drogi powiatowej w m. Stanisławice. W odpowiedzi Zarząd Powiatu
Kozienickiego poinformował, że wniosek zostanie zrealizowany w sezonie jesiennym 2018 r. Wniosek nie został
zrealizowany.

Wydział Infrastruktury

179

Wykonanie ścinki pobocza wzdłuż drogi
powiatowej.

180

Wystąpić z pismem do Lasów Państwowych o
wycinkę drzew-krzewów wzdłuż drogi od
Leśniczówki do drogi powiatowej.

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 roku do Nadleśnictwa Kozienice w
sprawie wycinki drzew - krzewów wzdłuż drogi od Leśniczówki do drogi powiatowej w m. Stanisławice. W odpowiedzi
Nadleśnictwo Kozienice poinformowało, że czynności zostaną wykonane. Wniosek został zrealizowany.

181

Wykonanie przepustów na drodze gminnej
"Wygon" w części niziny.

Z uwagi na ukształtowanie terenu /brak rowu odpływowego na terenie prywatnym/ nie jest możliwe wykonanie przepustu który
będzie spełniał swoją funkcję.
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Wydział monitorujący sposób
realizacji

Wykonanie remontu ogrodzenia zbiornika p.poż.
przy drodze "Wygon" oraz oznakować jego
widoczność.

Wydział Polityki Społecznej

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 roku do Starostwa Powiatowego w
Kozienicach w sprawie poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu w obrębie ścieżki rowerowej łączącej Stanisławice i
Aleksandrówkę. W odpowiedzi Zarząd Powiatu Kozienickiego poinformował, że wnioski dotyczą organizacji ruchu, w związku
z tym zostały przekazane do zaopiniowania przez Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego działającą przy Wydziale
Komunikacji i Transportu Starostwa powiatowego w Kozienicach. Sposób załatwienia sprawy zostanie przekazany odrębnym
pismem. W odpowiedzi Zarząd Powiatu Kozienickiego poinformował, że powołana Komisja stwierdziła, że wykonana na
odcinku drogi, oznakowana jako droga dla rowerów część jezdni wymaga zastosowania separatorów ruchu U-25a lub U-25 b,
w celu fizycznego oddzielenia ruchu rowerów od ruchu pozostałych pojazdów. Uzupełnienia wymaga ponadto oznakowanie
poziome znakami P-23 "rower".
Separatorów ruchu U-25a lub U-25b nie zamontowano - ze względu na brak środków finansowych, oznakowanie znakami P23 - wykonano na początku ścieżki rowerowej i na końcu - po jednym znaku P-23 "rower"

Stanisławice 14.03.2018r
183

Poprawić bezpieczeństwo użytkowników ruchu
w obrębie ścieżki rowerowej łączącej
Stanisławice z Aleksandrówką.

184

Podjęcie działań w celu przejęcia dz. nr 37/6 w
Staszowie na rzecz gminy Kozienice na cel
publiczny (świetlica) dla mieszkańców wsi.

185

Staszów 15.03.2018r

Czyszczenie "Strugi Mozolickiej" która to
inwestycja była ujęta w 2017r.

DATA I SPOSÓB REALIZACJI

Wydział Infrastruktury

Starostwo Powiatowe w Kozienicach przesłało wniosek Gminy Kozienice o nieodpłatne przejęcie gruntu do Wojewody
Mazowieckiego celem wyrażenia zgody na dokonanie darowizny.
Wydział Gospodarki
Przestrzennej,
Rolnictwa
i Środowiska

Pismem nr GS.1511.3.2018 z dnia 5.06.2018r. przekazano wniosek do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
odpowiedź z dnia 20.06.2018r. w ramach budżetu na 2018 rok na Strudze Mozolickiej wykonane zostaną prace utrzymaniowe.

Remonty dróg gminnych i będących w zarządzie Gminy wykonywane są na bieżąco w ramach środków finansowych
zabezpieczonych w budżecie na ten cel.

186

Remont drogi gminnej zbudowanej z kostki.

187

Remont dróg gruntowych.

Wniosek został zrealizowany w lipcu 2018r.

Modernizacja linii energetycznej w m. Śmietanki.

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 roku do PGE Dystrybucja S. A.
Rejon Energetyczny Kozienice w sprawie modernizacji linii energetycznej w m. Śmietanki. W odpowiedzi PGE Dystrybucja S.
A. Rejon Energetyczny Kozienice poinformowała, że nie planuje modernizacji ani przebudowy sieci. Stan techniczny sieci jest
zadowalający i nie uprawnia do modernizacji. Jednocześnie, w przypadku planowania prac remontowych będą pod uwagę
sugestie dotyczące lokalizacji.

Wydział Infrastruktury

188

Wydział Infrastruktury

Śmietanki 13.03.2018r

189

Udrożnienie rowów melioracyjnych i rzeki
Brzeźniczki w m. Śmietanki.

Pismem nr GS.1511.3.2018 z dnia 5.06.2018r. przekazano wniosek do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
Wydział Gospodarki
odpowiedz z dnia 20.06.2018r. z uwagi na brak wystarczajacych środków finansowych w budżecie na 2018 rok, udrożnienie
Przestrzennej,
Rolnictwa rzeki Brzeźniczki zostanie ujęte w planach na lata przyszłe. W odniesieniu do udrożnienia rowów melioracyjnych w sołectwie,
i Środowiska
są one objęta działalnością spółek wodnych, na posiedzeniu Zarządu GSW podjęto decyzję o konserwacji rowu
melioracyjnego RB 1000.
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Rozbudowa PSP w Janikowie.

Śmietanki 13.03.2018r

Wydział monitorujący sposób
realizacji

DATA I SPOSÓB REALIZACJI

Wydział Infrastruktury w
porozumieniu z Wydziałem
Edukacji

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniego
wydziału celem uzyskania opinii. Zwrócono się pismem z dnia 12.06.2018r. do Wydziału Edukacji UM w Kozienicach w
sprawie rozbudowy PSP w Janikowie. W odpowiedzi Wydział Edukacji UM w Kozienicach poinformował, że wniosek jest
zasadny z uwagi na nowe prawo oświatowe, które przekształciło szkoły podstawowe z 6-klasowych na 8-klasowe. W
rezultacie w szkole zwiększyła się zarówno liczba uczniów jak i oddziałów klasowych. Brak jest wolnych pomieszczeń, a liczba
dzieci jest liczbą wzrastającą. Realizacja zadania możliwa będzie po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel w
budżecie Gminy w latach następnych.
Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 roku do Starostwa Powiatowego w
Kozienicach w sprawie rozbudowy chodnika od sklepu w kierunku ulicy Zwoleńskiej w m. Śmietanki. W odpowiedzi Zarząd
Powiatu Kozienickiego poinformował, że w budżecie powiatu na 2018 rok brak jest środków na realizację wniosku. Wniosek
zostanie ponownie rozpatrzony przy konstruowaniu projektu budżetu powiatu na lata następne i będzie realizowany w miarę
posiadanych możliwości finansowych.

Rozbudowa chodnika od sklepu w m. Śmietanki
w kierunku ul. Zwoleńskiej.
Wydział Infrastruktury

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 roku do Starostwa Powiatowego w
Kozienicach w sprawie konserwacji barierek na moście przy drodze powiatowej w m. Śmietanki. W odpowiedzi Zarząd
Powiatu Kozienickiego poinformował, że wniosek zostanie zrealizowany we własnym zakresie przez Zarząd Dróg
Powiatowych w sezonie jesiennym 2018r.
Wykonano

192

Konserwacje barierek na moście przy drodze
powiatowej w m. Śmietanki.

193

Wystąpienie do zarządcy oświetlenia
skrzyżowania drogi 79 z Al. J. Zielińskiego w
Świerżach Górnych o naprawę oświetlenia
(często występuje brak oświetlenia).

194

Opracowanie PT i wykonanie drogi od P.
Olejarczyka do P. Słowika.

195

Naprawa drogi dojazdowej do szkoły .

Wniosek został zrealizowany w czerwcu 2018r.

196

Postawić znak "ślepa ulica" na drodze
dojazdowej do szkoły.

Wniosek został zrealizowany w czerwcu 2018r.

197

Wyrównanie i utwardzenie drogi przy garażach
od rzeki Wisły.

Remonty dróg gminnych i będących w zarządzie Gminy wykonywane są na bieżąco w ramach środków finansowych
zabezpieczonych w budżecie na ten cel.

198

Utwardzenie drogi przy śmietniku głównym na
osiedlu.

199

Odwodnić skrzyżowanie dróg w kierunku szkoły,
P. Olejarczyka i Nowej Wsi.

Zadanie nie zostało ujęte w budżecie Gminy. Zadanie będzie rozpatrywane przy konstrukcji budżetu na lata przyszłe.

200

Postawić znak drogowy "Ustąp pierwszeństwa
przejazdu" z drogi wyjazdowej od garaży w
kierunku cmentarza.

Wniosek został zrealizowany w czerwcu 2018r.

Oświetlenie zasilane jest z alterntywnego źródła /słońce i wiatr/ co nie gwarantuje ciągłości działania. Wykonanie zasilania
klasycznego rozwiąże problem tego oświetlenia, jednak są to bardzo duże nakłady finansowe do poniesienia.

Zadanie nie zostało ujęte w budżecie Gminy.
Wydział Infrastruktury

Świerże Górne 19.03.2018r

Wydział Gospodarki
Przestrzennej,
Rolnictwa Wykonano
i Środowiska

Wydział Infrastruktury
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Położenie asfaltu wraz z odwodnieniem na
drodze dojazdowej do boisk sportowych.

201

202

WNIOSEK

Świerże Górne 19.03.2018r

203

204

Wydział monitorujący sposób
realizacji

DATA I SPOSÓB REALIZACJI

Droga zlokalizowana jest na gruntach Lasów Państwowych. Brak możliwości wykonania nawierzchni bitumicznych.
Wydział Infrastruktury

Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy Al. J.
Zielińskiego.

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 roku do Starostwa Powiatowego w
Kozienicach w sprawie budowy ciągu pieszo - rowerowego przy Alei Józefa Zielińskiego. W odpowiedzi Zarząd Powiatu
Kozienickiego poinformował, że w budżecie powiatu na 2018 rok brak jest środków na realizację wniosku. Wniosek zostanie
ponownie rozpatrzony przy konstruowaniu projektu budżetu powiatu na lata następne i będzie realizowany w miarę
posiadanych możliwości finansowych.

Oświetlenie drogi przy garażach w kierunku
cmentarza.

Zadanie nie zostało ujęte w budżecie Gminy na 2018r. Planowane wykonanie PT w zależności od możliwości finansowych
Gminy w 2019 roku.

Dowiezienie ziemi na plac zabaw.
Wilczkowice Górne 19.03.2018r

Wydział Infrastruktury lub
Wydział Gospodarki
Przestrzennej, Rolnictwa I
Ochrony Środowiska z
utrzymania zieleni

Zakres prac możliwy jest do wykonania w ramach środków funduszu sołeckiego. Cześciowo zrealizowano.

205

Przegląd i remont drogi na wsi.

Wydział Infrastruktury

Wniosek został zrealizowany we wrześniu 2018r.

206

Budowa chodnika od posesji nr 1 do 37.

Wydział Infrastruktury

Zadanie nie zostało ujęte w budżecie Gminy. Zadanie będzie rozpatrywane przy konstrukcji budżetu na lata przyszłe.

Budowa sali gimnastycznej w PSP Wola
Chodkowska.

207

208

Wola Chodkowska 05.03.2018r

209

210

Wójtostwo 05.03.2018r

Budowa nitki gazociągu do Woli Chodkowskiej.

Wydział Infrastruktury w
porozumieniu z Wydziałem
Edukacji

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniego
wydziału celem uzyskania opinii. Zwrócono się pismem z dnia 12.06.2018r. do Wydziału Edukacji UM w Kozienicach w
sprawie budowy sali gimnastycznej przy PSP w Woli Chodkowskiej. W odpowiedzi Wydział Edukacji UM w Kozienicach
poinformował, że wniosek nie jest zasadny z uwagi na małą liczbę dzieci. Liczba dzieci nie wzrośnie znacząco w najbliższych
latach, a klasy uczą się w systemie łączonym. Nieznane są potrzeby społeczne mieszkańców w tym zakresie. Realizacja
możliwa po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel w budżecie Gminy w latach przyszłych.

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 roku do do PSG Gazownia w
Wydział Infrastruktury nie zadanie Pionkach w sprawie budowy nitki gazociągu do Woli Chodkowskiej. W odpowiedzi PSG poinformowało, że jest
gminy
zainteresowana gazyfikacją ww. miejscowości. Najbliższa sieć znajduje się w m. Łuczynów Stary. Potencjalna gazyfikacja
będzie możliwa przy spełnieniu kryteriów technicznych oraz ekonomicznej opłacalności inwestycji, po zawarciu umowy z
Przedsiębiorstwem Gazowniczym. W I kw. 2019 roku PSG będzie analizował wnioski przekazane przez Gminę.

Rozbudowa sieci internetowej
(szerokopasmowej sieci).

Wydział Infrastruktury

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 04.07.2018r. do wojewody mazowieckiego
oraz ORANGE Polska w sprawie rozbudowy sieci szerokopasmowej. W odpowiedzi Mazowiecki Urząd Wojewódzki
poinformował, że na terenie Gminy Kozienice przyjęte zostały 2 zgłoszenia regionalnej sieci szerokopasmowej "Internet dla
Mazowsza" położonych w obrebach: Chinów, Świerże Górne, Łuczynów, Janików, Psary, Brzeźnica, Kozienice. Są to odcinki
sieci w pasie drogowym drogi krajowej nr 79 i 48. Nie odnotowano zgłoszeń na terenie Woli Chodkowskiej.

Wykonanie PT drogi od posesji nr 27 do ul.
Zielonej.

Wydział Infrastruktury

W budżecie na rok 2018 zaplanowano opracowanie projektu technicznego drogi gminnej w m. Wójtostwo - Parcela od końca
drogi gminnej nr 170516W do ul. Zielonej oraz projekt techniczny drogi od Wójtostwa w kierunku Przewozu do drogi
powiatowej. Zawarto umowy na realizację projektów i je opracowano.
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211

Modernizacja drogi powiatowej od ul. Dolnej do
Kępy Wólczyńskiej wraz z budową ścieżki
rowerowej i chodnikiem.

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 roku do Starostwa Powiatowego w
Kozienicach w sprawie modernizacji drogi powiatowej od ulicy Dolnej w Kozienicach do Kępy Wólczyńskiej wraz z budową
ściezki rowerowej i chodnikiem. W odpowiedzi Zarząd Powiatu Kozienickiego informuje, że w budżecie powiatu na 2018 rok
brak jest środków na realizację wniosku. Wniosek zostanie ponownie rozpatrzony przy konstruowaniu projektu budżetu
powiatu na lata następne i będzie realizowany w miarę posiadanych możliwości finansowych.

212

Chodnik wzdłuż drogi gminnej w prawo i w lewo
z drogi powiatowej.

Zadanie wymaga opracowania projektu technicznego. Zadanie nie zostało ujęte w budżecie Gminy.

213

Budowa parkingu przy szkole podstawowej.

W 2018 roku przeanalizowano możliwości realizacji zadania na działce należącej do Gminy. Po ustaleniu ostatecznej
lokalizacji rozważana będzie budowa parkingu w 2019 roku po zabezpieczeniu środków na ten cel.

214

Zamontować lampę uliczną przy posesji nr 35.

Zadanie wymaga opracowania projektu technicznego. Planowane wykonanie PT w zależności od możliwości finansowych
Gminy w 2019 roku.
Wydział Infrastruktury

Wólka Tyrzyńska 14.03.2018r

215

Poprawa bezpieczeństwa na zakręcie obok
posesji nr 38 droga powiatowa.

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 20.06.2018 roku do Starostwa Powiatowego w
Kozienicach w sprawie poprawy bezpieczeństwa na zakręcie drogi powiatowej w m. Wólka Tyrzyńska. W odpowiedzi Zarząd
Powiatu Kozienickiego poinformował, że wnioski dotyczą organizacji ruchu, w związku z tym zostały przekazane do
zaopiniowania przez Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego działającą przy Wydziale Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Kozienicach. Sposób załatwienia sprawy zostanie przekazany odrębnym pismem. W odpowiedzi
Zarząd Powiatu Kozienickiego poinformował, że powołana Komisja stwierdziła, że w zakresie organizacji ruchu zgodnie z
protokołem okresowego przeglądu oznakowania dróg z kwietnia 2018r. uzupełnienia wymaga oznakowanie łuku drogowego
znakami U-3. Obowiązujące przepisy wskazują na konieczność stosowania co najmniej dwóch tablic U-3 dla każdego
kierunku jazdy w obrębie łuku drogowego. Z informacji przekazanych przez sołtysa miejscowości, wniosek dotyczący poprawy
bezpieczeństwa na łuku drogi odnosi się do bezpieczeństwa pieszych. We wskazanym miejscu piesi mają utrudnienia w
poruszaniu się poboczami ze względu na ich ukośne ukształtowanie, obniżenie terenu. Ponadto, przy wewnętrznej krawędzi
łuku w wyniku zjeżdżania pojazdów z jezdni utworzyło się obniżenie pobocza. W celu poprawy bezpieczeństwa Komisja
wskazuje na potrzebę doraźnego uzupełnienia pobocza w obrębie łuku drogowego tłuczniem. Natomiast w związku z
bezpośrednim sąsiedztwem Szkoły Podstawowej Komisja sugeruje rozważenie możliwości wykonania chodnika dla pieszych
prowadzącego do szkoły w kierunku miejscowości Wólka Tyrzyńska B. Sugestię Komisji Zarząd Powiatu może rozpatrzeć
przy konstruowaniu projektu budżetu powiatu na kolejne lata.

216

Remont dróg na terenie sołectwa będących w
zarządzie gminy i utrzymywanych przez gminę.

Remonty dróg gminnych i będących w zarządzie Gminy wykonywane są na bieżąco w ramach środków finansowych
zabezpieczanych w budżecie na ten cel.

Budowa chodnika przy drodze powiatowej od
posesji nr 1 do skrzyżowania z Kępą
Wólczyńską i Samwodziem.

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 roku do Starostwa Powiatowego w
Kozienicach w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej od pos. Nr 1 do skrzyżowania z Kępą Wólczyńską i
Samwodziem w m. Wólka Tyrzyńska B. W odpowiedzi Zarząd Powiatu Kozienickiego poinformował, że w budżecie powiatu
na 2018 rok brak jest środków na realizację wniosku. Wniosek zostanie ponownie rozpatrzony przy konstruowaniu projektu
budżetu powiatu na lata następne i będzie realizowany w miarę posiadanych możliwości finansowych.

Wólka Tyrzyńska B 13.03.2018r
217

Wydział Infrastruktury
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Remont odcinka około 500 m drogi powiatowej o
nr 1726W znajdującej się przy posesji nr 31 w
kierunku Kępy Wólczyńskiej.

218

Wydział monitorujący sposób
realizacji

DATA I SPOSÓB REALIZACJI

Wydział Infrastruktury

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 roku do Starostwa Powiatowego w
Kozienicach w sprawie remontu drogi powiatowej w m. Wólka Tyrzyńska. W odpowiedzi Zarząd Powiatu Kozienickiego
poinformował, że w budżecie powiatu na 2018 rok brak jest środków na realizację wniosku. Wniosek zostanie ponownie
rozpatrzony przy konstruowaniu projektu budżetu powiatu na lata następne i będzie realizowany w miarę posiadanych
możliwości finansowych.

Obniżenie poboczy przy drodze powiatowej
1726W od ul. Dolnej w stronę Kępy
Wólczyńskiej.

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 roku do Starostwa Powiatowego w
Kozienicach w sprawie obniżenia poboczy przy drodze powiatowej od ulicy Dolnej w Kozienicach w stronę Kępy Wolczyńskiej.
W odpowiedzi Zarząd Powiatu Kozienickiego poinformował, że wniosek zostanie zrealizowany w sezonie jesiennym 2018 r.
Wniosek nie zrealizowany.

220

Utwardzenie drogi gminnej nr 166/2 od posesji
Pana A. Strzelczyka - w ramach remontów
bieżących.

Wniosek został zrealizowany w kwietniu 2018r.

221

Groźny pies biegający po osiedlu i zagrażający
mieszkańcom.

222

Termin dokończenia remontu parkingu przy
pawilonach.

219

223

Wólka Tyrzyńska B 13.03.2018r

Komitet Osiedlowy nr 1 21.03.2018r

Zasady rozliczania opłat za wywóz śmieci.

224

Prace naprawcze - chodnik przy studzience i
lampie oświetleniowej się zapada ul.
Żeromskiego 4.

225

Bałagan przy kontenerach przy ulicy
Żeromskiego.

Wydział Gospodarki
Przestrzennej, Rolnictwa I
Ochrony Środowiska

Oświadczeniem z dnia 04.04.2018 r. właściciel psa rasy rottweiler zrzekł się opieki nad nim. Kozienicka Gospodarka
Komunalna w ramach zawartego porozumienia z Gminą Kozienice objęła tego psa opieką wynikającą z „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozienice” (pismo znak GS.6140.7.2018
z dnia 09.04.2018 r.).

Zadanie zostało wykonane w I połowie 2018 roku.

Wydział Infrastruktury

Wydział Gospodarki
Przestrzennej, Rolnictwa I
Ochrony Środowiska

Wydział Infrastruktury

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość
oraz stawki tej opłaty – co reguluje Uchwała NR XXXVI/346/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia
29 listopada
2017r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty. Za odpady
zbierane i odbierane w sposób selektywny opłata wynosi - 8,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady nie są zbierane
i odbierane w sposób selektywny opłata wynosi – 16,00 zł miesięcznie od mieszkańca.
Zakres świadczonych usług w zamian za uiszczoną opłatę przez właściciela nieruchomości został uregulowany Uchwałą NR
XXXV/316/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wniosek został zrealizowany w czerwcu 2018r.

Pismem nr GS.6232.7.11.2018 z dnia 5.06.2018 r. skierowano wniosek do zarządców nieruchomości zlokalizowanych w ciągu
ulicy Żeromskiego, w celu bieżącego monitowania stanu czystości wokół kontenerów.
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami każde gniazdo pojemników na osiedlach mieszkaniowych wyposażone jest w kontenery
na poszczególne frakcje tj. metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, odpady ulegające biodegradacji oraz pozostale odpady
zmieszane. Istnieje możliwość zwiększenia ilości kontenerów decyzję w tej kwestii podejmują wspólnoty mieszkaniowe bądź
zarządcy bloków.

226

Oddzielny kontener na ulicy Paderewskiego na
makulaturę.

227

Obok stołówki miejskiej zanieczyszczony teren.

228

Bałagan koło sklepu przy Pawilonach.

Pismem nr GS.7021.52.1.2018 z dnia 18.06.2018 r. skierowano wniosek do KGK Sp. z o.o, odpowiedź z dnia 26.06.2018 r.
teren przy pawilonach sprzątany jest na bieżąco.

229

Sprzątać trawnik przy żłobku od ulicy
Skłodowskiej.

odpowiedź pkt. 227

230

Oddzielić przy placu zabaw piaskownice od
huśtawki.

Pismem nr GS.7021.52.2.2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku skierowano wniosek do ZMKGK. Odpowiedź z dnia 5.07.2018
rok oddzielenie piaskownic od huśtawek na placu zabaw zostanie wykonane przy użyciu ogrodzenia panelowego w terminie
do dnia 10.08.2018r. Wykonano.

Komitet Osiedlowy nr 1 21.03.2018r

Wydział Gospodarki
Przestrzennej, Rolnictwa I
Ochrony Środowiska

231

Wniosek do policji - "Chodnik przy ul. Lubelskiej
przy zakładzie naprawczym (zagrożenie
parkowania samochodów na chodnikach i
trawnikach). Ciężko przechodzić przez pasy przy
Domu Pomocy Społecznej - przed przychodnią.

232

Mieszkańcy wnioskują o postawienie telebimu
na terenie miasta "Kozienice dziś a dawniej".

233

Budowa parkingu między blokami nr 5 i 7 na ul.
Konarskiego.

Wydział Infrastruktury

234

Uzupełnienie koszy na śmieci na terenie osiedla.

Wydział Gospodarki
Przestrzennej, Rolnictwa i
Środowiska

Wydział Polityki Społecznej

Pismem nr GS.7021.52.1.2018 z dnia 18.06.2018 r. skierowano wniosek do KGK Sp. z o.o, odpowiedź z dnia 26.06.2018 r.
teren przy stołówce sprzątany jest na bieżąco.

Wystosowano pismo do Policji PS.5520.5.2018 z prośbą o realizację wniosku.

Stanowiska ds. Pozyskiwania
Funduszy Inwestycyjnych i
Nadzoru Właścicielskiego

Zadanie wymaga opracowania projektu technicznego. Planowane wykonanie PT w zależności od możliwości finansowych
Gminy w 2019 roku.

27

Kosze na śmieci są sukcesywnie wymieniane i uzupełniane na obszarze całego miasta

WNIOSKI Z ZEBRAŃ WIEJSKICH Z 2018 R

lp.

235

236

ZGŁASZAJĄCY

WNIOSEK

Wykonanie aktywnego przejścia na
skrzyżowaniu ul. Sikorskiego z Kasztanowej z
azylem oraz aktywnego "Stopu" z ulicy
Kasztanowej i ul. Al. Solidarności.

Komitet Osiedlowy nr 1 21.03.2018r Powstanie toalet przy placu zabaw i bramie
wejściowej do cmentarza.

Wydział monitorujący sposób
realizacji

DATA I SPOSÓB REALIZACJI

Wydział Infrastruktury

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 roku do Starostwa Powiatowego w
Kozienicach w sprawie wykonania aktywnego przejścia na skrzyżowaniu ulicy Sikorskiego w Kozienicach i ulicy Kasztanowej
w Kozienicach z azylem i aktywnego "stopu" z ulicy Kasztanowej w Kozienicach i Al. Solidarności. W odpowiedzi Zarząd
Powiatu Kozienickiego poinformował, że wniosek dotyczy organizacji ruchu, w związku z tym został przekazany do
zaopiniowania przez Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Informacja o sposobie załatwienia zostanie przekazana
odrębnym pismem. W odpowiedzi Starostwo Powiatowe poinformowało, że dla wskazanego skrzyżowania została
zatwierdzona organizacja ruchu zgodnie z którą nastąpi zamiana istniejących znaków A-7 "ustąp pierwszeństwa" na znaki B20 "stop", a na drodze z pierwszeństwem przejazdu przewidziano znaki ostrzegawcze z tablicami uprzedzającymi o zbliżaniu
się do miejsca częstego występowania wypadków. Natomiast charakterystyka drogi i ruchu na drodze nie przemawia za
koniecznością wprowadzenia sugerowanych rozwiązań, w związku z tym Komisja opiniuje wniosek negatywnie. Planowane
jest opracowanie projektu doświetlenia skrzyżowania.

Wydział Gospodarki
Przestrzennej, Rolnictwa i
Środowiska

Pismem nr GS.7021.52.2.2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku skierowano wniosek do ZMKGK o przeanalizowanie możliwości
postawienia toalety na administrowanym przez nich terenie przy placu zabaw. Odpowiedź z dnia 5.07.2018 rok w chwili
obecnej brak jest wolnego lokalu użytkowego w budynku Kopernika 7 który mógłby być zaadoptowany na toaletę publiczną. W
odniesieniu do toalety przy cmentarzu - brama wejściowa od ul. Żeromskiego, zwróciliśmy się z wnioskiem do KGK Sp z o.o.
odpowiedź z dnia 26.06.2018 roku na chwilę obecną realizacja wniosku jest utrudniona z uwagi na brak infrastruktury wodno kanalizacyjnej.

237

Utwardzenie terenu między garażami przy ul.
Żeromskiego.

238

Wydłużenie trasy metrobusa w kierunku nowego
supermarketu "Lidl".

239

Zmiana nawierzchni pasów na ulicy
Paderewskiego bo obecne są zbyt śliskie.

Oznakowanie poziome wykonano z materiałów które posiadają atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w
drogownictwie.

240

Uporządkowanie trawnika przy ogrodzeniu
żłobka.

Odpowiedź w pkt 227.

Teren nie jest własnością Gminy Kozienice.

W ramach wyznaczonej linii brak jest zatoki autobusowej na wysokości "Lidla" na której mógłby zatrzymywać się METROBUS.

Wydział Infrastruktury

Wydział Gospodarki
Przestrzennej, Rolnictwa i
Środowiska
28

WNIOSKI Z ZEBRAŃ WIEJSKICH Z 2018 R
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ZGŁASZAJĄCY

WNIOSEK

Wycinka drzew usytuowanych pomiędzy
placówka Panda a przedszkolem nr 2.

241

Wydział monitorujący sposób
realizacji

Wydział Gospodarki
Przestrzennej, Rolnictwa i
Środowiska

DATA I SPOSÓB REALIZACJI

Pismem GS.7021.52.3.2018 z dnia 18.06.2018 roku skierowano wniosek do Starostwa Powiatowego w Kozienicach.
Odpowiedź z dnia 5.07.2018 roku teren obejmujący działki leśne izn. Nr 1702/2 i 1701/9 został posprzątany i zostały usunięte
wiatrołomy w miesiącu kwietniu br..Po przeprowadzeniu w dniu 4.07.2018 roku wizji lokalnej działki o nr ewid. 1702/2 wzdłuż
chodnika do Przedszkola nr 2 nie stwierdzono wystających konarów oraz gałęzi drzew mogących zagrażać bezpieczeństwu
przechodniów, w dniu 25.06.2018r. na pomiędzy ul. Żeromskiego a szpitalem dokonano koszenia poboczy oraz sprzątania
lasu.

242

Koszenie traw przy budynkach wspólnoty w
jednym czasie.

Wniosek realizowany.

243

Utworzenie toalety przy Placu Zabaw
znajdującym się na ulicy Kopernika.

Odpowiedź udzielona w pkt 236.

244

Brak dojazdu dla służb ratunkowych do bloków
przy ul. Skłodowskiej.

Pismem z dnia 04.07.2018r. Gmina Kozienice przekazała wniosek do Spółdzielni Mieszkaniowej w Kozienicach. Brak
odpowiedzi.
W 2017r. Gmina Kozienice wykonała malowanie koperty na ul. Skłodowskiej w celu umożliwienia dojazdu do działeki nr
2201/14 oraz działki nr 2201/2
Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 roku do Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w sprawie natężenia ruchu na drodze z Kozienic do Łuczynowa i utworzenia ścieżki rowerowej. W
odpowiedzi GDDKiA poinformowała, że zadanie zostało umieszczone w Programie Budowy Ciągów Pieszo-Rowerowych i
zostanie zrealizowane w ramach zadania polegającego na rozbudowie drogi krajowej Nr 48 na odc. Grzmiąca - Kozienice.
Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w ramach załącznika Nr 6 do programu wieloletniego pod nazwą "Program Budowy
Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025r.)". Rozbudowa będzie polegała na poprawie stanu i geometrii
drogi, doposażeniu drogi w niezbędne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, budowie chodników i ścieżek pieszo rowerowych. Gmina Kozienice w miesiącu grudniu wystąpiła do GDDKiA z propozycją współpracy w tym zakresie.
Oczekujemy na stanowisko GDDKiA. Ze wstępnych rozmów wynika, że GDDKiA zainteresowana jest współpracą na rzecz
budowy ciągu pieszo - rowerowego.

Komitet Osiedlowy nr 1 21.03.2018r

245

Natężenie ruchu na drodze z Kozienic do
Łuczynowa i utworzenie ścieżki rowerowej.
Wydział Infrastruktury

246

Kontynuacja budowy żłobka gminnego przy
przedszkolu nr 2 ze względu na zwiększenie
ilości urodzeń w gminie Kozienice.

W 2019 roku zaplanowano rozbudowę żłobka o 24 miejsca.

247

Budowa oświetlenia terenu między blokami
Konarskiego 6, 6A,8 wzdłuż ogrodzenia żłobka.

Zadanie zostało wykonane w II połowie 2018 roku.

248

Nasadzenie drzew i krzewów na całym terenie
Komitetu Osiedlowego.

Wydział Gospodarki
Przestrzennej, Rolnictwa i
Środowiska

29

Wniosek zrealizowano.

WNIOSKI Z ZEBRAŃ WIEJSKICH Z 2018 R

lp.

ZGŁASZAJĄCY

WNIOSEK

249

Oświetlić pasaż zieleni 3 lampami przy
Kopernika 8.

250

Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej
Szkole Podstawowej Nr 3 w Kozienicach .

Wydział monitorujący sposób
realizacji

Zadanie wymaga opracowania projektu technicznego. Planowane wykonanie PT w zależności od możliwości finansowych
Gminy.

Wydział Infrastruktury

Wydział Infrastruktury po opinii WTrwa opracowanie projektu. Termin oddania projektu to 22.02.2019r. Budowa ujęta jest w budżecie na lata 2019 - 2021.
łu Edukacji

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej jednostki celem rozpatrzenia
według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 roku do Starostwa Powiatowego w Kozienicach w sprawie dodatkowego przejścia dla
pieszych na ulicy Żeromskiego w Kozienicach. W odpowiedzi Zarząd Powiatu Kozienickiego poinformował, że wniosek dotyczy organizacji ruchu, w związku
z tym został przekazany do zaopiniowania przez Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Informacja o sposobie załatwienia zostanie przekazana
odrębnym pismem. W odpowiedzi Starostwo Powiatowe poinformowało, że Komisja podtrzymuje stanowisko ustalone w poprzednich zgłoszeniach.
Dokonując analizy, uprzednio jak i obecnie uwzględniono przede wszystkim obowiązujące przepisy określające zarówno zasady lokalizowania przejść dla
pieszych z uwzględnieniem m.in. potrzeb, źródeł i celu ruchu pieszych, jego natężenia i kierunku jak również prawa i obowiązki pieszych. Wyznaczając na
jezdni miejsce do przechodzenia pieszych przez jezdnię (przejście dla pieszych) należy przede wszystkim stwierdzić potrzebę wyznaczenia takiego miejsca.
Określając potrzebę wyznaczenia oraz lokalizację przejścia należy zastosować zasadę : przejście powinno koncentrować możliwie największą liczbę
pieszych przekraczających drogę, przy czym lokalizacja przejścia powinna uwzględniać najkrótszą drogę miedzy źródłem a celem ruchu pieszych. W
określonym przypadku występuje rozproszenie źródeł i celów ruchu pieszych na wskazanym odcinku drogi. Budynek socjalny zlokalizowany jest natomiast
w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowań. Występowanie skrzyżowania sprawia. że piesi mogą przechodzić przez jezdnię w jego obrębie bez potrzeby
wyznaczania przejścia dla pieszych, a kierowcy skręcający w jezdnię drogi poprzecznej mają obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszym przechodzącym
przez jezdnię. Należy mieć na uwadze, że miejsce przechodzenia pieszych przez jezdnię -przejście dla pieszych- nie powinno być postrzegane jako
przywilej lecz jako ograniczenie możliwości przemieszczania się pieszych przez jezdnię. W sytuacji, gdy na jezdni wyznaczono miejsce do przechodzenia
pieszych przez jezdnię, obowiązujące przepisy zabraniają przechodzenia przez jezdnię pieszym poza przejściem dla pieszych, jeżeli odległość do
najbliższego przejścia jest mniejsza niż 100 metrów. W sytuacji braku przejścia pieszy ma możliwość przechodzenia przez jezdnię zarówno w obrębie
występujących skrzyżowań jak i poza nimi. Natomiast obowiązujące zasady zachowania się pieszych przy przechodzeniu przez jezdnię sa takie same
niezależnie od tego, czy pieszy przechodzi przez jezdnię na przejściu, czy poza nim. Na przykład pomimo występowania przejścia dla pieszych pieszemu
zabrania się wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd. W związku z tym brak jest przesłanek do zmiany stanowiska w sprawie wytyczenia
dodatkowego przejścia dla pieszych.

Dodatkowe przejście dla pieszych naprzeciw
budynku socjalnego na ul. Żeromskiego.

251

DATA I SPOSÓB REALIZACJI

Komitet Osiedlowy nr 1 21.03.2018r
Wydział Infrastruktury

252

Modernizacja ul. Armii Krajowej zgodnie z
obecnym projektem z 2007r.

Opracowano PT przebudowy ul. Armii Krajowej i Langiewicza wraz z infrastrukturą, natomiast planowane wykonanie w
zależności od możliwości finansowych Gminy.

253

Wykonać parking po byłym "Ptysiu" wzdłuż
chodnika i jezdni łączącej w kierunku placu
zabaw - poszerzyć parking do krawężnika
chodnika.

Zadanie wymaga opracowania projektu technicznego. Zadanie nie zostało ujęte w budżecie Gminy.

254

Modernizacja ul. Langiewicza.

Opracowano PT przebudowy ul. Armii Krajowej i Langiewicza wraz z infrastrukturą, natomiast planowane wykonanie w
zależności od możliwości finansowych Gminy.

255

Monitoring przy ulicy Żeromskiego i
Głowaczowskiej przy Kościele Św. Rodziny.

256

Uzupełnić śmietniki przy ulicach oraz wymienić
skorodowane.

Wydział Polityki Społecznej
Wydział Gospodarki
Przestrzennej, Rolnictwa i
Środowiska

30

Realizacja zadania będzie rozważana w latach przyszłych.

Sukcesywnie malowane, konserwowane oraz wymienianie z żółto - niebieskich na grafitowe.

WNIOSKI Z ZEBRAŃ WIEJSKICH Z 2018 R

lp.

ZGŁASZAJĄCY

257

WNIOSEK

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 20.06.2018 roku do Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w sprawie wprowadzenia ograniczenia prędkości na ulicy Chartowej w Kozienicach. W odpowiedzi
GDDKiA poinformowała, że w I kwartale 2019 roku zostanie przeprowadzona analiza pod kątem zmian w organizacji ruchu w
zakresie wprowadzenia ograniczenia prędkości oraz korekt w oznakowaniu poziomym.

Wydział Infrastruktury

258

Wprowadzić ograniczenie prędkości na ul.
Chartowej na odcinku leśnym.

259

Budowa chodnika wzdłuż ulicy Warszawskiej od
działki nr 1514/10 do ulicy Wierzbowej.

260

Modernizacja przepompowni ścieków przy ul.
Zdziczów - likwidacja uciążliwych zapachów.

261

Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul.
Brzozowej.

262

Przedłużenie chodnika od Urzędu Pracy do ul.
Dębowej (projekt wykonany)

263

Przestawić wiaty przystankowe z chodników przy
Komitet Osiedlowy nr 2 22.03.2018r ul. Warszawskiej (przy TESCO i Zespole Szkół)

264

W okresie wakacyjnym zwiększyć ilość koszy na
śmieci przy ul. Boh. Studzianek.

Wprowadzić ograniczenie prędkości (znaki) do
40 km/h na terenie całego Osiedla Nr 2.

DATA I SPOSÓB REALIZACJI
Zadanie zostało ujęte w budżecie Gminy na 2018r i opracowano PT natomiast planowane wykonanie w zależności od
możliwości finansowych Gminy.

Lampy (oświetlenie) ul. Kopernika 10 i 12.

Komitet Osiedlowy nr 1 21.03.2018r

265

Wydział monitorujący sposób
realizacji

Wydział Infrastruktury

Zadanie wymaga opracowania projektu technicznego. Zadanie nie zostało ujęte w budżecie Gminy.

Stanowiska ds. Pozyskiwania
Funduszy Inwestycyjnych i
Nadzoru Właścicielskiego

Realizacja zadania będzie rozważana w latach przyszłych.

Zadanie nie zostało ujęte w budżecie Gminy. Planowane wykonanie w zależności od możliwości finansowych Gminy w 2019
roku.

Wydział Infrastruktury

Brak dostępnego terenu. Wiaty zlokalizowane są w pasie drogowym.

Wydział Gospodarki
Przestrzennej, Rolnictwa i
Środowiska

Pismem nr GS.7021.52.4.2018 z dnia 18.06.2018 r. skierowano wniosek do KGK Sp z o.o. o monitowanie wskazanej ulicy i
częstsze opróżnianie koszy.

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 roku do Starostwa Powiatowego w
Kozienicach w sprawie wprowadzenia ograniczenia prędkości na terenie całego Osiedla Nr 2. W odpowiedzi Zarząd Powiatu
Kozienickiego poinformował, że wniosek dotyczy organizacji ruchu, w związku z tym został przekazany do zaopiniowania
przez Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Informacja o sposobie załatwienia zostanie przekazana odrębnym
pismem. W odpowiedzi Starostwo Powiatowe poinfomowało, że w związku z odrębnym wnioskiem mieszkańców ul.
Gruszczyńskiej Komisja rekomendowała powiększenie obszaru ograniczonej prędkości o tą ulicę. Natomiast mając na
względzie obowiązujące przepisy ruchu drogowego brak jest umocowania prawnego do dowolnego wprowadzania ograniczeń
w tym również w zakresie obowiązujących prędkości. Dlatego komisja opiniuje wniosek negatywnie. Zmiana organizacji na ul.
Gruszczyńskiej została zaplanowana w 2019 roku.

Wydział Infrastruktury

31
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Wydział monitorujący sposób
realizacji

DATA I SPOSÓB REALIZACJI

266

Wybudować drogę (ul. Borki) za torami.

Opracowano PT budowy drogi natomiast planowane wykonanie w zależności od możliwości finansowych Gminy.

267

Naprawa nawierzchni drogi za torami.

Wniosek został zrealizowany w maju 2018r.

268

Wyasfaltować ulicę 11 Listopada.

Opracowano PT przebudowy drogi natomiast planowane wykonanie w zależności od możliwości finansowych Gminy.

Zastosować elementy zwalniające w ul.
Piłsudskiego.

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 roku do Starostwa Powiatowego w
Kozienicach w sprawie zastosowania elementów zwalniających na ulicy Piłsudskiego w Kozienicach. W odpowiedzi Zarząd
Powiatu Kozienickiego poinformował, że wniosek dotyczy organizacji ruchu, w związku z tym został przekazany do
zaopiniowania przez Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Informacja o sposobie załatwienia zostanie przekazana
odrębnym pismem. W odpowiedzi Starostwo Powiatowe poinformowało, że Komisja podtrzymuje ustalone w poprzednich
zgłoszeniach wniosku stanowisko wskazujące na potrzebę wprowadzenia na ul. Piłsudskiego w Kozienicach rozwiązań
mających na celu spowolnienie ruchu ( przykładowo elementy wymuszające zmianę toru jazdy, zawężenia jezdni, azyle dla
pieszych). Realizacja w zalezności od możliwości finansowych Gminy.

269

Wydział Infrastruktury

Połączyć chodnikiem ul. Przyjaciół z ul.
Ciekawą.

Realizacja zadania będzie rozważana w latach przyszłych.

271

Utwardzić miejsce do gier na placu przy ul.
Szczęśliwej.

Realizacja zadania będzie rozważana w latach przyszłych.

272

Wykonać chodnik przy ul. Filtrowej.

Realizacja zadania będzie rozważana w latach przyszłych.

273

Wykonać chodnik przy ul. Leśnej.

Realizacja zadania będzie rozważana w latach przyszłych.

274

Dokonać przeglądu i naprawy ulicy z bloczków
na Osiedlu Borki.

Remonty dróg gminnych i będących w zarządzie Gminy wykonywane są na bieżąco w ramach środków finansowych
zabezpieczonych w budżecie na ten cel. Stan dróg nie zagraża bezpieczeństwu.

275

Uporządkować teren leśny przy ul. Ciekawej i 11
Listopada.

270

Komitet Osiedlowy nr 3 26.03.2018r.

Wydział Gospodarki
Przestrzennej, Rolnictwa i
Środowiska

32

Pismem nr GS.6232.7.5.2018 z dnia 24 maja 2018 roku skierowalismy wniosek do Nadleśnictwa Kozienice. Odpowiedź z dnia
15 czerwca 2018 roku przedmiotowy teren został z inicjatywy Publicznego Gimnazjum nr 1 w Kozienicach uprzątnięty w
miesiącu kwietniu br. Teren ten jest ponadto na bieżąco sprzątany na podstawie comiesięcznych zleceń leśniczego P. Marka
Kapusty przez firmę świadczącą usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictwa Cztery Kopce.

WNIOSKI Z ZEBRAŃ WIEJSKICH Z 2018 R

lp.

ZGŁASZAJĄCY

WNIOSEK

Wzmożyć kontrole policyjne na odcinku
Lubelska Bohaterów Getta "koło Biedronki"

276

Wydział monitorujący sposób
realizacji

Wydział Polityki Społecznej

DATA I SPOSÓB REALIZACJI

Wystosowano pismo do Policji PS.5520.5.2018 z prośbą o realizację wniosku.

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 roku do Starostwa Powiatowego w
Kozienicach w sprawie utworzenia przejścia dla pieszych na ulicy Hamernickiej w Kozienicach i na ulicy Nowy Świat w
Kozienicach. W odpowiedzi Zarząd Powiatu Kozienickiego poinformował, że wniosek dotyczy organizacji ruchu, w związku z
tym został przekazany do zaopiniowania przez Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Informacja o sposobie załatwienia
zostanie przekazana odrębnym pismem. W odpowiedzi Starostwo Powiatowe poinformowało, że sytuacja drogowo - ruchowa
była w tym miejscu gruntownie analizowana w przeszłości. Komisja podtrzymuje ustalone w poprzednich zgłoszeniach
wniosku stanowisko. W związku z istniejącą infrastrukturą wyznaczone w tym miejscu przejście dla pieszych kierowałoby ruch
pieszych - szczególnie dzieci - na drogę parkingu i miejsca zbiórki śmieci. Względy bezpieczeństwa pieszych nie pozwalają na
wyznaczenie przejścia w tym miejscu.

277

Utworzyć przejście dla pieszych na ul.
Hamernickiej nr 8, 13 i ul. Nowy Świat 6.

278

Utwardzić dojazd do garaży od ulicy
Przemysłowej do ul. Młyńskiej.

Remonty wykonywane są na bieżąco w ramach środków finansowych zabezpieczonych w budżecie na ten cel.

279

Wybudować dodatkowe miejsca parkingowe
przed zakładem Obory i skierować pismo do
firmy Obory o wybudowanie wewnętrznego
parkingu dla swoich pracowników.

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 04.07.2018 r. do spółki OBORY w sprawie
budowy dodatkowych miejsc parkingowych dla pracowników. W odpowiedzi spółka OBORY poinformowała, że zakończono
rozmowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej dotyczące wydzierżawienia terenu, który będzie zaadaptowany na miejsca
parkingowe dla pracowników. Wszystkie kwestie powinny być rozwiązane do końca lipca 2018 roku. W sierpniu planowane
jest wykonanie płotu rozgraniczającego teren dzierżawy wraz z bramą wjazdową i dojazdem dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej. Wniosek zrealizowano.

280

Wybudować chodnik od ulicy Hamernickiej 10,
12 do kontenera.

Realizacja zadania będzie rozważana w latach przyszłych.

Wydział Infrastruktury

Komitet Osiedlowy nr 4 27.03.2018r.

281

282

Wystąpić do właściciela o uporządkowanie
terenu pomiędzy blokiem przy Konstytucji 3 Maja
21 a posesją prywatną i podjąć działanie
pozwalające na zagospodarowanie terenu przez
miasto.
Wykonać renowację ogrodzenia w szkole nr 1
wzdłuż ul. Kościuszki.

Wydział Gospodarki
Przestrzennej, Rolnictwa i
Środowiska

Wydział Infrastruktury

Pismem nr GS.6232.7.8.2018 z dnia 28 maj 2018 rok skierowano wniosek do właścicieli działek o uporządkowanie
nieruchomości.

Realizacja zadania będzie rozważana w latach przyszłych.
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lp.

ZGŁASZAJĄCY

283

WNIOSEK

Lustra przy kościółku ul. Konstytucji

284

Spowalniacze na ul. Kościuszki.

Wydział monitorujący sposób
realizacji

DATA I SPOSÓB REALIZACJI

Wydział Infrastruktury

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 roku do Starostwa Powiatowego w
Kozienicach w sprawie ustawienia lustra przy kościółku na ulicy Konstytucji 3-go Maja w Kozienicach. W odpowiedzi Zarząd
Powiatu Kozienickiego poinformował, że wniosek dotyczy organizacji ruchu, w związku z tym został przekazany do
zaopiniowania przez Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Informacja o sposobie załatwienia zostanie przekazana
odrębnym pismem. W odpowiedzi Starostwo Powiatowe poinformowało, że Komisja podtrzymuje ustalone w roku poprzednim
stanowisko. Na wskazanym we wniosku odcinku drogi zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu nastąpi zmiana organizacji
ruchu, która wprowadzi inne warunki widoczności. Po zrealizowaniu zmian zgodnie z obowiązującymi przepisami nastąpi
weryfikacja wykonania zadań wynikających z realizacji projektu. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, wprowadzone zostaną
odpowiednie modyfikacje.

Wydział Infrastruktury

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 roku do Starostwa Powiatowego w
Kozienicach w sprawie zamontowania spowalniaczy na ulicy Kościuszki w Kozienicach. W odpowiedzi Zarząd Powiatu
Kozienickiego poinformował, że wniosek dotyczy organizacji ruchu, w związku z tym został przekazany do zaopiniowania
przez Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Informacja o sposobie załatwienia zostanie przekazana odrębnym
pismem. W odpowiedzi Starostwo Powiatowe poinformowało, że cytując obowiązujące przepisy jako przeciwwskazanie do
stosowania progów zwalniających wskazuje się miejsca występowania komór instalacji wodociągowych i c.o. ze względu na
niszczący wpływ wstrząsów powodowanych przejeżdżaniem pojazdów samochodowych. Szczególnie istotne w tym względzie
jest poruszanie się po drodze pojazdów ciężarowych realizujących przewozy do mleczarni oraz autobusów, które mogą
powodować szczególnie destrukcyjny wpływ na wspomniane instalacje. W związku z tym Komisja odradza zastosowanie na
wskazanej drodze progów zwalniających.

Wydział Infrastruktury

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 roku do Starostwa Powiatowego w
Kozienicach w sprawie zmiany zakazu postoju z czasowego na stały. W odpowiedzi Zarząd Powiatu Kozienickiego
poinformował, że wniosek dotyczy organizacji ruchu, w związku z tym został przekazany do zaopiniowania przez Komisję
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Informacja o sposobie załatwienia zostanie przekazana odrębnym pismem. W
odpowiedzi Starostwo Powiatowe poinformowało, że ograniczenia w zatrzymywaniu się pojazdów jako bardzo uciążliwe dla
kierujących pojazdami powinny być zgodnie z obowiązującymi przepisami stosowane jedynie w niezbędnych, uzasadnionych
warunkami ruchu przypadkach. Ogólne przepisy ruchu drogowego regulują kwestie zatrzymywania i postoju wskazując
miejsca, gdzie zatrzymywanie się lub postój jest zabroniony. W takich sytuacjach znaków zakazu zatrzymywania się nie
stosuje się. Charakter drogi i ruchu na drodze nie wskazuje na potrzebę rozszerzenia ograniczeń zatrzymywania się poza
określone aktualnie. Na drodze występuje niewielkie natężenie ruchu, drogi nie mają przejazdu. Wobec powyższego Komisja
opiniuje wniosek negatywnie.

Komitet Osiedlowy nr 4 27.03.2018r.

285

Zakaz postoju zmienić z czasowego na stały ul.
Boh. Getta.
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ZGŁASZAJĄCY

WNIOSEK

286

Zagospodarowanie "górki Lisa".

287

Spotkanie w sprawie parkingu na ul. Lubelskiej.

Wydział monitorujący sposób
realizacji
Wydział Gospodarki
Przestrzennej, Rolnictwa i
Środowiska

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 roku do Starostwa Powiatowego w
Kozienicach w sprawie zamontowania spowalniaczy na ulicy Hamernickiej w Kozienicach. W odpowiedzi Zarząd Powiatu
Kozienickiego poinformował, że wniosek dotyczy organizacji ruchu, w związku z tym został przekazany do zaopiniowania
przez Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego . Informacja o sposobie załatwienia zostanie przekazana odrębnym
pismem. W odpowiedzi Starostwo Powiatowe poinformowało, że ul. Kościuszki stanowi alternatywną trasę dojazdu do
mleczarni w przypadku konieczności zmiany stałej trasy dojazdu. Podobnie jak w przypadku ul. Hamernickiej Komisja odradza
zastosowanie na wskazanej drodze progów zwalniających.

289

Spowalniacze na ul. Hamernickiej.

Komitet Osiedlowy nr 4 27.03.2018r. Rozważyć możliwość rekultywacji i
zagospodarowania zalewu Hamernia przy
Kaskadzie.

290

Uzupełnienie, naprawa lub wymiana koszy na
śmieci na osiedlu.

291

Wymusić na właścicielu terenu obok bloku
Konstytucji 21 utrzymania czystości.

292

Umieścić lampę przy ostatnich posesjach ul.
Waryńskiego.

293

Umieścić lampę przy ostatnich posesjach ul.
Bohaterów Getta.

294

Latarnia na skwer na rogu przy ul. Boh. Getta
(zacienieniu).

Pismem z dnia 24 maja 2018 roku skierowano wniosek do Spółdzielni Mieszkaniowej w celu realizacji. W związku z brakiem
odpowiedzi pismem z dnia 7.01.2019 rok ponowiono prośbę o udzielenie informacji o podjętych działaniach.

Inwestycja zrealizowana została po dodatkowych konsultacjach z mieszkańcami.

Wydział Infrastruktury
288

DATA I SPOSÓB REALIZACJI

Wydział Gospodarki
Przestrzennej Rolnictwa i
Środowiska w porozumieniu z
Wydziałem Infrastruktury

Wydział Gospodarki
Przestrzennej, Rolnictwa i
Środowiska

Pismem z dnia 28.05.2018 roku skierowano wniosek do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Odpowiedź z
dnia 20 06 2018r. z prośbą o wskazanie celu zakresu oraz rodzaju rekultywacji, doprecyzowanie wniosku pozwoli na
ustosunkoanie się WP do zadania. Pismem z dnia 11.07.2018 r. skierowaliśmy wniosek do Przewodniczącego Komitetu o
doprecyzowanie oraz uzasadnienie wniosku.

Pismem nr GS.7021.52.5.2018 z dnia 18.06.2018 r. skierowano wniosek do Spółdzielni Mieszkaniowej. Pismem z dnia
9.01.2019 r. skierowano ponownie wniosek o przekazanie informacji na temat podjętych działaniach.

odpowiedź pkt. 281

Wniosek został zrealizowany w 2018r.

Wydział Infrastruktury

Wniosek został zrealizowany w 2018r.

Zadanie wymaga opracowania projektu technicznego. Planowane wykonanie w zależności od możliwości finansowych Gminy.
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Wydział monitorujący sposób
realizacji

DATA I SPOSÓB REALIZACJI

Utwardzenie drogi na Osiedlu Stara Wieś II
(kruszywem).

Wniosek został zrealizowany w maju 2018r.

296

Budowa chodnika na ul. Dolnej (prawa strona).

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 roku do Starostwa Powiatowego w
Kozienicach w sprawie budowy chodnika na ulicy Dolnej w Kozienciach. W odpowiedzi Zarząd Powiatu Kozienickiego
poinformował, że w budżecie powiatu na 2018 rok brak jest środków na realizację wniosku. Wniosek zostanie ponownie
rozpatrzony przy konstruowaniu projektu budżetu powiatu na lata następne i będzie realizowany w miarę posiadanych
możliwości finansowych.

297

Przestawienie znaku drogowego pionowego ograniczenie prędkości na ul. Dolnej.

Wniosek został zrealizowany w maju 2018r.

Przejście dla pieszych na ulicy Przemysłowej obok KGK Sp. z.o.o

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 roku do Starostwa Powiatowego w
Kozienicach w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych na ulicy Przemysłowej w Kozienicach. W odpowiedzi Zarząd
Powiatu Kozienickiego poinformował, że wniosek dotyczy organizacji ruchu, w związku z tym został przekazany do
zaopiniowania przez Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Informacja o sposobie załatwienia zostanie przekazana
odrębnym pismem. W odpowiedzi Starostwo Powiatowe informuje, że istniejąca infrastruktura drogowa nie daje możliwości
wyznaczenia w istniejącej sytuacji drogowo - ruchowej przejścia dla pieszych. W celu realizacji wniosku konieczna byłaby
rozbudowa sieci chodników. W związku z tym realizacja wniosku w chwili obecnej nie jest możliwa.

295

298
Komitet Osiedlowy nr 5 28.03.2018r.

Wydział Infrastruktury

299

Odwodnienie ul. Zielonej, głównie koło
transformatora.

Zadanie wymaga opracowania kompletnego projektu technicznego, przebudowy drogi wraz z kompleksowym rozwiązaniem
odwodnienia ulicy. Zadanie nie zostało ujęte w budżecie Gminy.

300

Utwardzenie drogi bocznej na ul. Zielonej 15.

Remonty wykonywane są na bieżąco w ramach środków finansowych zabezpieczonych w budżecie na ten cel. Realizacja
możliwa będzie po wytyczeniu drogi w terenie.

301

Udrożnienie rowu odwadniającego przy ul.
Dolnej.

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 roku do Starostwa Powiatowego w
Kozienicach w sprawie udrożnienia rowu odwadniającego przy ulicy Dolnej w Kozienicach. W odpowiedzi Zarząd Powiatu
Kozienickiego poinformował, że wniosek zostanie zrealizowany we własnym zakresie przez Zarząd Dróg Powiatowych w
sezonie jesiennym 2018r.
Wniosek nie zrealizowany z uwagi na brak środków finansowych.

302

Utwardzenie dróg dojazdowych do pól.

Remonty wykonywane są na bieżąco w ramach środków finansowych zabezpieczonych w budżecie na ten cel.
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Wydział monitorujący sposób
realizacji

DATA I SPOSÓB REALIZACJI

Metrobus - zmiana kursu pozwalającego na
dojazd uczniów do szkół - kurs o 7:30 na
skrzyżowaniu ul. Lubelskiej z ul. Przemysłową.

Metrobus zatrzymuje się na przystanku Lubelska Przemysłowa o 7.37 i jest to kurs który zapewnia możliwość dotarcia do
szkół.

304

Sprawdzić i poprawić "doświetlenie" przejść dla
pieszych w Kozienicach.

W 2019 roku planowane jest opracowanie min. projektu doświetlenia przejść wzdłuż DK 79 na odcinku od Alei 1-go Maja do
ul. Legionów.

305

Zagospodarowanie terenu zielonego
nawierzchnią ekologiczną przy ulicy
Sienkiewicza 1 (plac pomiędzy budynkiem
państwa Połeć, Lenarczyk i Kulesza).

306

Remont uliczki przyległej do plebanii od strony
ul. Kochanowskiego.

307

Budowa wodociągu na ul. Kochanowskiego od
dworca autobusowego do posesji państwa
Lipińskich.

308

Przebudowa skrzyżowania ul. Maciejowicka i
Wiślana.

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 roku do Starostwa Powiatowego w
Kozienicach w sprawie przebudowy skrzyżowania na ulicy Maciejowickiej i ulicy Wiślanej w Kozienicach. W odpowiedzi
Zarząd Powiatu Kozienickiego poinformował, że wniosek zostanie skierowany do rozpatrzenia przy konstruowaniu projektu
budżetu powiatu na 2019 rok. Wniosek nie został ujęty w budżecie powiatu na rok 2019.

Zmiana organizacji ruchu na ul.
Kochanowskiego na odcinku od dworca
autobusowego do Ogródka Jordanowskiego
polegający na wyznaczeniu przejścia dla
pieszych.

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 roku do Starostwa Powiatowego w
Kozienicach w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych na ulicy Kochanowskiego w Kozienicach. W odpowiedzi Zarząd
Powiatu Kozienickiego poinformował, że wniosek dotyczy organizacji ruchu, w związku z tym został przekazany do
zaopiniowania przez Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Informacja o sposobie załatwienia zostanie przekazana
odrębnym pismem. W odpowiedzi Starostwo Powiatowe poinformowało, że przejścia dla pieszych wyznacza się w sytuacji
konieczności wskazania pieszym miejsca przechodzenia przez jezdnie. Wprowadza to ograniczenie możliwości
przechodzenia poza przejściem w odległości do 100 m od tego przejścia. W związku z funkcjonującym w pobliżu dworcem
autobusowym, wyznaczenie przejścia zaburzyło by możliwość przemieszczania się w obrębie dworca przez kierowców
autobusów, pasażerów pojazdów taxi itp.. Istniejące ograniczenia w ruchu pojazdów sprawiają niewielkie natężenie ich ruchu
w związku z czym piesi mogą poruszać się pomiędzy obiema stronami drogi bez ograniczeń wynikających z ewentualnego
wprowadzenia przejścia dla pieszych. Ponadto, wyznaczone przejście pogłębiło by istotnie deficyt stanowisk postojowych. W
związku z czym Komisja opiniuje wniosek negatywnie.

303
Komitet Osiedlowy nr 5 28.03.2018r.

Komitet Osiedlowy nr 6 23.03.2018r.
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Nie zaplanowano środków w budżecie Gminy.
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Wniosek został zrealizowany w czerwcu 2018r.

Stanowiska ds. Pozyskiwania
Funduszy Inwestycyjnych i
Nadzoru Właścicielskiego

Wydział Infrastruktury
37

WNIOSKI Z ZEBRAŃ WIEJSKICH Z 2018 R

lp.

ZGŁASZAJĄCY

WNIOSEK

Doświetlenie przejść dla pieszych na ul.
Warszawskiej od dworca autobusowego do
świateł na skrzyżowaniu Warszawskiej z ulicą
Sportową.

310

Wydział monitorujący sposób
realizacji

DATA I SPOSÓB REALIZACJI

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 roku do Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w sprawie doświetlenia przejść dla pieszych na ulicy Warszawskiej w Kozienicach. W odpowiedzi
GDDKiA poinformowała, że na rozbudowanym odcinku DK 79 Ryczywół - Kozienice ze względu na okres gwarancyjny nie
planuje obecnie żadnych robót inwestycyjnych. Gmina Kozienice wykonała pomiar natężenia oświetlenia przejść dla pieszych
na ul. Warszawskiej. Według protokołu natężenie oświetlenia zgodne jest z obecnie obowiązującą normą.

Wydział Infrastruktury

Wymiana i przesunięcie starego słupa
energetycznego nr 13 na ulicy Wiślanej (słup
utrudnia wyjazd z posesji p. Lenarczyk)

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 roku do PGE Dystrybucja S. A.
Rejon Energetyczny Kozienice w sprawie wymiany i przesunięcia słupa na ulicy Wiślanej w Kozienicach. W odpowiedzi PGE
Dystrybucja S. A. Rejon Energetyczny Kozienice poinformowała, że nie planuje modernizacji ani przebudowy sieci. Stan
techniczny sieci jest zadowalający i nie uprawnia do modernizacji. Jednocześnie, w przypadku planowania prac remontowych
będą brane pod uwagę sugestie dotyczące nowej lokalizacji.

Budowa progów zwalniających na ul.
Maciejowickiej od ulicy Warszawskiej do ulicy
Głowaczowskiej.

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 14.05.2018 roku do Starostwa Powiatowego w
Kozienicach w sprawie budowy progów zwalniających na ulicy Maciejowckiej w Kozienicach. W odpowiedzi Zarząd Powiatu
Kozienickiego poinformował, że wniosek dotyczy organizacji ruchu, w związku z tym został przekazany do zaopiniowania
przez Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego . Informacja o sposobie załatwienia zostanie przekazana odrębnym
pismem. W odpowiedzi Starostwo Powiatowe poinformowało, że w odniesieniu do potrzeb istnieje Lokalny charakter drogi i
ruchu na drodze, niewielkie natężenie ruchu na drodze i jego charakterystyka nie wskazują na potrzebę priorytetowego w
odniesieniu do innych dróg o podobnej charakterystyce wprowadzenia uspokojenia ruchu poprzez zastosowanie progów
zwalniających. Mając na względzie ogólne potrzeby uspokojenia ruchu na drogach gminnych Komisja opiniuje wniosek
negatywnie.

313

Naprawa chodnika vis-a-vis CKA.

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 20.06.2018 roku do Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w sprawie naprawy chodnika vis-a-vis CKA w Kozienicach. W odpowiedzi GDDKiA poinformowała, że
naprawa chodnika została zaplanowana do realizacji w II kwartale 2019r. Przy korzystnych warunkach atmosferycznych,
naprawa zostanie wykonana we wcześniejszym terminie.

314

Poprawa studzienek przy ulicy Sławnej.

Wniosek został zrealizowany w II kwartale 2018r.

315

Likwidacja piaskownicy na Osiedlu Skarpa.

Wniosek zasadny. Skierowaliśmy pismo do zarządców bloków o wyrażenie zgody na likwidację piaskownicy. Piaskownice
zostały usunięte.
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Komitet Osiedlowy nr 6 23.03.2018r.
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316

Usuwanie na bieżąco ulotek, ogłoszeń na
drzewach i słupach.

Wnioski o usunięcie ulotek zostały rozesłane do właścicieli pism, umieszczonych na drzewach i słupach.

317

Poprawa wlotu studzienki kanalizacyjnej na ulicy
Warszawskiej naprzeciwko złotnika.

Wydział Infrastruktury UM w Kozienicach podjął zdecydowane działania w zakresie przekazania wniosku do odpowiedniej
jednostki celem rozpatrzenia według właściwości. Zwrócono się pismem z dnia 04.07.2018 roku do Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w sprawie poprawy wlotu studzienki kanalizacyjnej na ulicy Warszawskiej w Kozienicach. W odpowiedzi
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że nawierzchnia jezdni przy wpuście zostanie naprawiona w
ramach najbliższych remontów cząstkowych nawierzchni jezdni wykonywanych na terenie miasta Kozienice.
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