PROTOKÓŁ nr XXXI / 14
z posiedzenia członków Rady Sołeckiej Koźmic Wielkich.
Z inicjatywy Elżbiety Achinger, posłanki na Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej w dniu 17 lutego 2014 r. w sali widowiskowej Domu Kultury w
Koźmicach Wielkich odbyło się spotkanie członków Rady Sołeckiej Koźmic
Wielkich i zaproszonych gości.
Pani poseł poinformowała zebranych, że przyjechała do nas z Katowic,
gdzie na spotkaniu małopolskich i śląskich parlamentarzystów z
samorządowcami obydwu województw omawiano współpracę ponadregionalną.
Wspomniała o szybkim rozwoju Uniwersytetów Trzeciego Wieku, które
założyła i nowych pomysłach działalności, pomocy w pisaniu wniosków o
przyznanie środków unijnych, bezpłatnej pomocy jej biura prawnego dla osób
potrzebujących takiego wsparcia. Zachęcała panie z Koła Gospodyń Wiejskich
do uzyskania osobowości prawnej i przystąpienie do Federacji proponowanej
przez Marszałka Małopolski w celu zwiększenia możliwości pozyskiwania
środków na projekty KGW. Poseł Elżbieta Achinger podkreśliła, że najwięcej
czasu poświęca pracy w komisjach przygotowujących uchwały sejmowe. Jednak
stara się znaleźć czas na spotkania z samorządowcami, mieszkańcami, od
których chce usłyszeć opinie, propozycje przydatne przy stanowieniu prawa. W
pracy sejmowej pomaga jej wykształcenie, gdyż jest absolwentką Uniwersytetu
Jagiellońskiego, kończąc studia na Wydziale Prawa i Administracji. Pani poseł
zaproponowała pomoc w rozwoju Koźmic Wielkich. Członek Rady Sołeckiej
Jacek Kostrzewa zapytał o możliwość uruchomienia komunikacji autobusowej
MPK, budowę chodników, budowę kanalizacji. Sołtys Kazimierz Windak
zapytał o szanse na zmiany sposobu naliczania wysokości funduszu sołeckiego,
możliwość budowy ścieżki rowerowej, przedstawił aktualne problemy
miejscowości. Pan Józef Talapka zaapelował o zjednoczenie mieszkańców
Koźmic Wielkich i jeszcze większe zaangażowanie tak jak przy budowie Domu
Kultury, kościoła, wodociągu, gazociągu. Na postawione pytania odpowiedziała
pani poseł oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu Józef Duda i radny Rady
Miejskiej Szczepan Stanek. Na zakończenie postanowiono spotkać się w
najbliższym czasie w szerszym gronie. Przewodnicząca KGW Elżbieta Woźniak
i sołtys przekazali posłance pamiątkową solną rzeźbę i książkę pod tytułem „
Koźmice Wielkie historia i współczesność” autorstwa Andrzeja Janowskiego.
Koźmice Wielkie, 17 II 2014
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