PROTOKÓŁ nr XXVII / 13
z posiedzenia członków Rady Sołeckiej Koźmic Wielkich.
Spotkanie członków Rady Sołeckiej Koźmic Wielkich odbyło się w
biurze Rady w Domu Kultury w Koźmicach Wielkich w dniu 10 czerwca 2013
roku.
Obrady prowadził sołtys Kazimierz Windak. Na wstępie powitał
zaproszonych gości. Sołtys sprawdził liczbę obecnych członków Rady Sołeckiej
Koźmic Wielkich .
Posiedzenie było poświęcone organizacji III Dni Koźmic. Kazimierz
Windak przedstawił plakaty i zaproszenia oraz poinformował o zgłoszeniu
imprezy odpowiednim instytucjom (UMG, Policja, Straż Miejska). Zebrani
zaakceptowali listę zaproszonych gości. Koło Gospodyń Wiejskich w
Koźmicach Wielkich zobowiązało się do przygotowania poczęstunku dla gości.
Osoby odpowiedzialne za poszczególne punkty programu przedstawiły stan
przygotowań do imprezy. Skarbnik Rady Janina Genowefa Chlebda przekazała
organizatorom niezbędne pieniądze. Ustalono zasady sprzedaży napojów,
słodyczy i lodów. Przedstawicielka Fundacji DKMS Polska Katarzyna
Wieczorek podała terminy i szczegóły rejestracji potencjalnych dawców szpiku
kostnego podczas III Dni Koźmic. Jacek Kostrzewa zobowiązał się do promocji
Dni na stronie internetowej Koźmic Wielkich. Dorota Wolanin zapewni pomoc
medyczną.
Prezes KS „Wilga” Wiesław Stachura poinformował zebranych o pracach
inwestycyjnych na terenie klubu (odwodnienia terenu, utwardzenie placu
postojowego, budowa boksów dla drużyn, powiększenie trybun). Sołtys
zadeklarował przekazanie 5000 zł na budowę sceny i pomoc przy jej budowie.
Wspomniał o postępie w sprawie budowy drogi rowerowej od boiska do
Koźmic Małych. Analizowano możliwość zorganizowania najbliższych dożynek
na obiektach KS „Wilga”.
Sołtys przeczytał stanowisko Zarządu DIAK w sprawie wniosków z
POAK 32 w Koźmicach Wielkich, poinformował o przekazaniu przez PINB
sprawy osuwiska na działce Andrzeja Mistarza do Urzędu Miasta i Gminy w
Wieliczce. Stwierdził, że bardzo liczy na sprecyzowanie planów w tej sprawie
przez burmistrza Wieliczki. Omówił perspektywę: budowy chodnika od stacji
paliw w kierunku Gorzkowa, remontów dróg gminnych na terenie Koźmic
Wielkich. Wspomniał o małej skuteczności interwencji w sprawie awarii
oświetlenia ulicznego. Obecni na zebraniu członkowie Rady Sołeckiej Koźmic
Wielkich wyrazili zgodę na umieszczenie Ich nazwisk z przysiółkami w
gablocie informacyjnej na ścianie filii biblioteki.
Koźmice Wielkie, dnia 10 czerwca 2013 r.
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