PROTOKÓŁ nr XXXIII / 14
z posiedzenia członków Rady Sołeckiej Koźmic Wielkich.
Spotkanie członków Rady Sołeckiej Koźmic Wielkich odbyło się w
biurze Rady w Koźmicach Wielkich w dniu 24 marca 2014 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. W zebraniu wzięły
udział przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich. Na początku członkowie
Rady przedstawili lokalne problemy m. in. związane z pustostanem na Bugaju,
nie świecącymi lampami przydrożnymi. Potem sołtys przeczytał sprawozdanie z
działalności w 2013 r. Wspomniał o nowej wentylacji w sali widowiskowej
budynku wielofunkcyjnego. Podziękował Kopalni Soli Wieliczka za pomoc w
profesjonalnym nagłośnieniu tej sali. Zakupił 4 nowe gaśnice, nowy pojemnik
na śmieci przy budynku wielofunkcyjnym, termos i zmywarkę dla KGW.
Usunął stary agregat chłodniczy a na jego miejscu zrobił mały magazynek na
sprzęt techniczny. Koło państwa Kubisiów zrobiono kawałek drogi.
Mieszkańcowi, któremu wichura zerwała dach pomógł w zakupie materiału.
Udało się zakończyć prace przy oświetleniu drogi w Podjanowicach.
Podziękował panu Baranowi za pomoc przy tych pracach i użyczenie własnego
sprzętu. Podziękował paniom z KGW za pomoc przy Jasełkach, spotkaniach z
cyklu „Koźmice Koźmiczanie” i innych wydarzeniach. Na zakończenie
stwierdził, że Rada Sołecka nie ma długów.
Potem przedstawił plany działania na 2014 r. Zaproponował budowę
chodnika do apteki. Liczy na pomoc Gminy przy remoncie sali widowiskowej i
wprowadzeniu monitoringu koło budynku wielofunkcyjnego. Zamierza
wyposażyć biuro rady w multimedialne urządzenia. Wspomniał o organizacji
Dnia Flagi, Dni Koźmic, Dożynek, Wieczornicy Patriotycznej 11 listopada 2014
r. Planuje zadaszyć podest koło „Orlika”, utworzyć nowe miejsca parkingowe
obok wielofunkcyjnego budynku w Koźmicach Wielkich,.
Ogłosił, że poszukuje kandydata na gospodarza obiektu wielofunkcyjnego
z wynagrodzeniem 800 zł miesięcznie. Pani Anna Załęczny z KGW przekazała
informację o przyznaniu przez Lokalną Grupę Działania „Wielicka Wieś” kwoty
1500 zł na zorganizowanie wielopokoleniowych biegów w Koźmicach
Wielkich. Zebrani podjęli jednogłośnie uchwałę z propozycją przegłosowania na
zebraniu wiejskim, zaplanowanym na 2 kwietnia 2014 r.

Uchwała Nr XXXIII/17/14
Rady Sołeckiej sołectwa Koźmice Wielkie
z dnia 24 marca 2014 r.
w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zebrania Wiejskiego
Na podstawie § 18 ust. 1 pkt. 4 i 6 Statutu Sołectwa Koźmice Wielkie

Rada Sołecka sołectwa Koźmice Wielkie
uchwala, co następuje:
§ 1.
Opiniuje się pozytywnie i przyjmuje się projekty uchwał Zebrania Wiejskiego
sołectwa Koźmice Wielkie:
1) w sprawie udzielenia skwitowania za rok 2013 - stanowiący załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały,
2) w sprawie planu rzeczowo-finansowego sołectwa Koźmice Wielkie
na rok 2014 - stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi Sołectwa Koźmice Wielkie.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Koźmice Wielkie, 24 III 2014 r.
Protokołował Jerzy Cholewa

