
PROTOKÓŁ nr XXX / 13 

 

z posiedzenia członków Rady Sołeckiej Koźmic Wielkich. 

 

          Spotkanie członków Rady Sołeckiej Koźmic Wielkich  odbyło się w  

biurze Rady w Koźmicach Wielkich w dniu 25 listopada 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.  

Jadwiga Duda, prezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” i 

„Koźmiczanin Roku 2013” przedstawiła zebranym, że w związku z 

przypadającym w 2014 r. jubileuszem 120 - lecia Szkoły Podstawowej w 

Koźmicach Wielkich podejmuje trud organizacji spotkań  kulturalno-

oświatowych z cyklu „Koźmice – Koźmiczanie”, których celem będzie 

integracja środowiska koźmickiego, edukacja regionalna, kształtowanie 

lokalnego patriotyzmu, potrzeby społecznej pracy dla Koźmic i jej 

mieszkańców, budowanie społeczeństwa obywatelskiego. W sprawie organizacji 

spotkań „Koźmice-Koźmiczanie” zwróciła się pisemnie do Rady Sołeckiej, 

Koła Gospodyń Wiejskich, Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte, 

Gimnazjum w Koźmicach Wielkich z prośbą o współpracę i pomoc. 

Wymienieni zaakceptowali prośbę i przyczynili się do zorganizowania 

spotkania. Jadwiga Duda przedstawiła zebranym planowane tematy i rozdała 

zaproszenia na pierwsze spotkanie w dniu 1 XII 2013 r. 

Sołtys poinformował Radę, że:  

- zdjął 5 lamp oświetleniowych w okolicy cmentarza a zostawił 4, 

- złożył pisemną prośbę do Urzędu Gminy o ocieplenie budynku 

wielofunkcyjnego, 

- zamierza pomalować oraz nagłośnić salę widowiskową i wymienić wentylację, 

- zgłosił kandydaturę Kazimierza Miki do tytułu „Koźmiczanin 2014 r”. 

Genowefa Chlebda przedstawiła problemy z zakończeniem instalacji 

oświetlenia ulicznego Podjanowic (mapa, inwentaryzacja). 

Jacek Kostrzewa przeczytał pismo Starosty w sprawie budowy chodnika przy 

drodze powiatowej od stacji paliw w Koźmicach Wielkich do Gorzkowa. 



Radni wystosowali pisma do burmistrza Wieliczki: 

1. O nałożenie 13 315 zł wolnych środków, które pozostały z lat ubiegłych z 

zamiarem wykorzystania pod remont sali widowiskowej i sceny w 

budynku wielofunkcyjnym w Koźmicach Wielkich. 

2. O wydanie decyzji w prowadzonym postępowaniu dla doprowadzenia 

prac ziemnych do właściwego stanu na działkach nr 280/8, 280/9, 280/10, 

280/11, 279/1 w Koźmicach Wielkich, zgodnie z zakresem prowadzonego 

przez Gminę postępowania na podstawie zawiadomienia nr 40/I/13 

pismem PINB – 7360/S/69/13 

3. O ustalenie terminu spotkania z Radą Sołecką Koźmic Wielkich. 

Obecni członkowie Rady Sołeckiej złożyli podpisy na ww. pismach. 

 

Koźmice Wielkie, 25 XI 2013 r.                            Protokołował Jerzy Cholewa 

 

 


