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z posiedzenia członków Rady Sołeckiej Koźmic Wielkich. 

 

         Spotkanie członków Rady Sołeckiej Koźmic Wielkich   odbyło się w 

odremontowanej sali w piwnicach Domu Kultury w Koźmicach Wielkich w 

dniu 16 lutego 2013 r.  

         Obrady prowadził sołtys Kazimierz Windak. Powitał zaproszonych gości i 

sprawdził liczbę obecnych członków Rady Sołeckiej Koźmic Wielkich, 

stwierdził zdolność do podejmowania uchwał. 

         Na wstępie radny Rady Miejskiej Szczepan Stanek poinformował 

zebranych o propozycjach opłat za wywóz śmieci, zgodnie z nową ustawą. 

Wspomniał, że uchwała Rady Miejskiej w tej sprawie jest dyskutowana przez 

odpowiednie komisje i będzie podjęta na jednej z najbliższych sesji Rady 

Miejskiej w Wieliczce. Radny przedstawił zebranym mapy terenu na którym 

planowano budowę szkolnego wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną 

nawierzchnią. Wspomniał, że z powodu wypowiedzenia z dniem 1 stycznia 

2013 r. umowy użyczenia przez księdza proboszcza Milana Michalaka, może 

nie dojść do oczekiwanej przez wiele lat inwestycji a zabezpieczone środki 

finansowe (ponad 250 tys. zł) przepadną. Przedstawił propozycje rozwiązań 

tego problemu, podkreślając znaczenie decyzji burmistrza, który potwierdził 

spotkanie z Radą Sołecką w dniu 19 lutego 2013 r.  

          W dyskusji na ten temat głos zabrali: sołtys Koźmic Małych Stanisław 

Dziedzic, Jacek Kostrzewa, Janina Genowefa Chlebda, Andrzej Janowski, 

Kazimierz Windak, Andrzej Mistarz i inni. Po burzliwej dyskusji Rada Sołecka 

Koźmic Wielkich jednogłośnie podjęła uchwałę w której występuje z 

wnioskiem do Rady Miejskiej o przeznaczenie środków na zakup działek nr 

280/10 oraz 280/11 z przeznaczeniem na budowę wielofunkcyjnego boiska, toru 

rowerowego, narciarskiej trasy zjazdowej i biegowej, małego wyciągu, górki 

saneczkowej, placu zabaw, żłobka z przedszkolem i parkingu. Właściciel 

działek Andrzej Mistarz potwierdził gotowość sprzedaży tego terenu. Projekt 

uchwały będzie przedłożony Zebraniu Wiejskiemu w celu rozpatrzenia i 

zatwierdzenia. Sołtys Kazimierz Windak zauważył, że w 2012 r. kilka decyzji 

dotyczących mieszkańców Koźmic Wielkich władze gminy podjęły bez 

konsultacji z Radą Sołecką Koźmic Wielkich ( m. in. dotyczące lokalizacji 

wiejskiego placu zabaw, Orlika 2012). W związku ze zbliżającym się terminem 

Zebrania Wiejskiego Rada Sołecka przyjęła sprawozdanie z działalności Sołtysa 

i Rady Sołeckiej Koźmic Wielkich w 2012 r. 

 

Koźmice Wielkie, dnia 16 lutego 2013 r.           Protokołował Jerzy Cholewa 


