
PROTOKÓŁ nr XXIX / 13 

 

z posiedzenia członków Rady Sołeckiej Koźmic Wielkich. 

 

          Spotkanie członków Rady Sołeckiej Koźmic Wielkich  odbyło się w  

biurze Rady w Koźmicach Wielkich w dniu 2 września 2013 r.  

         Obrady prowadził sołtys Kazimierz Windak. Na wstępie powitał 

zaproszonych gości. Sołtys sprawdził liczbę obecnych członków Rady Sołeckiej 

Koźmic Wielkich i stwierdził zdolność do podejmowania uchwał. 

         Zaproponował wycieczkę do Kopalni Soli w Wieliczce w dniu 23 XI 2013 

r. podając szczegóły i formy zgłoszenia. Przedstawił zamiar zatrudnienia na 
nowych zasadach gospodarza budynku wielofunkcyjnego. Określił jego 
obowiązki i zasady współpracy z konserwatorem zatrudnionym przez  
Przedszkole Samorządowe w Koźmicach Wielkich. 
          Skarbnik KGW Anna Załęczny przedstawiła rozliczenie Koźmickich 
Dożynek. Sołtys podziękował wszystkim organizatorom oraz Tomaszowi 
Windakowi, Marianowi Hajdukowi i Józefowi Ślęczce za wybudowanie sceny, 
odwodnienie, wypoziomowanie i utwardzenie terenu pod imprezy plenerowe 
w Koźmicach Wielkich. Zaproponował utrzymanie stałego terminu Koźmickich 
Dożynek na ostatnią niedzielę sierpnia. Przedstawił plan najbliższych prac w sali 
widowiskowej, biurze rady sołeckiej, na placu imprez plenerowych oraz przy 
oświetleniu ulicznym Podjanowic. Wspomniał o zakończeniu malowania siatki i 
bram wokół budynku wielofunkcyjnego. Po dyskusji i odpowiedziach na pytania 
jednogłośnie podjęto uchwałę nr XXIX/ 15/13 w sprawie użyczenia pomieszczeń 
w budynku wielofunkcyjnym na zapewnienie podstawowej opieki 
pielęgniarskiej, stomatologicznej i zdrowotnej dla mieszkańców Gminy 
Wieliczka. Również jednogłośnie podjęto uchwałę nr XXIX/ 16/13 w sprawie 
przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego sołectwa Koźmice Wielkie na 
2014 r. Przyjęte uchwały Rady Sołeckiej są projektami uchwał dla Zebrania 
Wiejskiego, które zaplanowano na 15 września 2013 r. o godz. 16. Ustalono, że 
zebranie poprowadzi Jacek Kostrzewa a kandydatką do protokołowania będzie 
Janina Genowefa Chlebda. 
          W końcowej części obrad Kazimierz Windak przedstawił aktualne decyzje 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  w sprawie osuwiska koło 
cmentarza w Koźmicach Wielkich. Poprosił członków Rady Sołeckiej o udział w 
wizji lokalnej zaplanowanej na 4 IX 2013 r. 
 
Koźmice Wielkie, 2 IX 2013 r.                            Protokołował Jerzy Cholewa 
 


