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z posiedzenia członków Rady Sołeckiej Koźmic Wielkich. 

 

         Kolejne spotkanie członków Rady Sołeckiej Koźmic Wielkich   odbyło się 

w odremontowanej salce Domu Kultury w Koźmicach Wielkich w dniu 19 

lutego 2013 r.  

         Obrady prowadził sołtys Kazimierz Windak. Powitał zaproszonych gości 

burmistrza Artura Kozioła, wiceburmistrza Urszulę Rusecką i sekretarza Adama 

Marka Panusia, Andrzeja Mistarza, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 

Wielickiego Józefa Dudę, radnego Rady Miejskiej w Wieliczce Szczepana 

Stanka. Sołtys sprawdził liczbę obecnych członków Rady Sołeckiej Koźmic 

Wielkich i stwierdził zdolność do podejmowania uchwał. 

          Burmistrz podziękował za zaproszenie i przedstawił cel wizyty. 

Wspomniał, że z powodu wypowiedzenia z dniem 1 stycznia 2013 r. umowy 

użyczenia części działki nr 280/6 przez księdza proboszcza Milana Michalaka, 

Gmina nie może przystąpić do budowy  szkolnego wielofunkcyjnego boiska ze 

sztuczną nawierzchnią na użyczonej wcześniej działce. Wycofa wniosek i 

rozwiąże zawarte wcześniej umowy o dofinansowanie z funduszu Leader. 

Przedstawił gotowość złożenia nowego wniosku, oczekując na propozycje Rady 

Sołeckiej odnośnie nowego zadania objętego programem Leader. Zaprosił 

Andrzeja Mistarza do Urzędu w celu rozeznania możliwości zakupu od Niego 

działek nr 280/10 i 280/11 z przeznaczeniem na cele rekreacyjno sportowe, 

parking oraz budowę żłobka i przedszkola. 

          W sprawie budowy parkingu przy szkołach burmistrz zapewnił, że Gmina 

rozpocznie proces przejęcia przez zasiedzenie działki po upadłej Krakowskiej 

Spółdzielni Mleczarskiej. Józef Duda poinformował zebranych, że taki proces 

trwa około 2 lat.  

          Dorota Wolanin zapytała o możliwość rozbudowy przedszkola. Burmistrz 

odpowiedział, że nie przewiduje takiej rozbudowy w ciągu najbliższych 2 lat. 

Natomiast widzi szansę z chwilą pojawienia się możliwości pozyskania środków 

zewnętrznych na takie inwestycje. 

         Jacek Kostrzewa zapytał o perspektywę kanalizacji wsi oraz uruchomienie 

linii autobusowej  MPK na południe Gminy Wieliczka. Burmistrz w odpowiedzi 

przedstawił rozpatrywaną koncepcję poprowadzenia kanalizacji wzdłuż zlewni 

Wilgi z doprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Swoszowicach, natomiast 

rozmowy z MPK trwają. 

        Genowefa Janina Chlebda zaproponowała wprowadzenie nazw ulic w 

Koźmicach Wlk. W odpowiedzi burmistrz stwierdził, że wymaga to poniesienia 

znacznych kosztów zarówno przez Gminę jak i mieszkańców. Sekretarz Gminy 

zaproponował korzystanie z telefonów, które ułatwiają znalezienie 

poszukiwanego numeru domu w danej miejscowości. 

Koźmice Wielkie, dnia 19 lutego 2013 r.           Protokołował Jerzy Cholewa 


