PROTOKÓŁ nr XXVIII / 13
z posiedzenia członków Rady Sołeckiej Koźmic Wielkich.
Spotkanie członków Rady Sołeckiej Koźmic Wielkich odbyło się w
biurze Rady w Koźmicach Wielkich w dniu 8 lipca 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.
Posiedzenie było poświęcone organizacji Dożynek. Po merytorycznej
dyskusji imprezę postanowiono zorganizować na obiekcie KS „Wilga” Koźmice
Wielkie w niedzielę 25 sierpnia 2013 r. Piotr Konopka i Wiesław Stachura
sugerowali aby program wiernie zachował wieloletnią tradycję. Przedstawiono
wiele szczegółowych propozycji. Do opracowania programu upoważniono Koło
Gospodyń Wiejskich i dyrektor Przedszkola Ewę Kaczor w terminie do 15 lipca
2013 r. Kazimierz Windak poinformował zebranych, że firma Tomasza
Windaka przygotowała teren koło placu zabaw w Koźmicach Wielkich do
organizacji imprez plenerowych. Odwodniono i wypoziomowano teren,
powstały miejsca postojowe dla samochodów, posiano trawę. Sołtys uzyskał
zgodę Rady na wybudowanie estrady o wymiarach 9 m x 7 m. Wspomniał, że
podczas wakacji planowane jest cyklinowanie i malowanie w sali budynku
wielofunkcyjnego. Uzyskał zgodę na unowocześnienie systemu wentylacji.
Pan Kazimierz Pirowski przypomniał, że starania o teren pod boiska dla
koźmickiej Szkoły Podstawowej rozpoczęto w latach 60 – tych. Później Gmina
Wieliczka była zainteresowana zamianą działek lecz negocjacje przerwano.
Wiesław Stachura podkreślił, że najlepszym rozwiązaniem będzie wykupienie u
Pana Pirowskiego działki sąsiadującej ze szkołami.
Kazimierz Windak stwierdził, że po konsultacjach z ekspertami konieczne
jest odwodnienie działki gminnej przy cmentarzu. Jacek Kostrzewa sugerował
aby zwrócić się do Rady Miejskiej w Wieliczce o przyznanie środków na ten
cel. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wielickiego Józef Duda obiecał, że
przeprowadzi rozmowy z burmistrzem Arturem Koziołem w sprawie
zasiedzenia przez Gminę Wieliczka działki po Spółdzielni Mleczarskiej.
Sołtys uzyskał większością głosów zgodę Rady na wyłączenie części
oświetlenia koło koźmickiego cmentarza, jednocześnie informując o pracach
końcowych przydrożnego oświetlenia Podjanowic. Poprosił radnych o
wytypowanie zadań do realizacji z funduszu sołeckiego przyznanego na 2014 r.
Wspomniał, że po rozmowie z Wicemarszałkiem Wojciechem Kozakiem
obiecana ścieżka rowerowa z Koźmic Małych do boiska „Wilgi” może być
wybudowana w 2015 r.
Koźmice Wielkie, dnia 8 lipca 2013 r.
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