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z posiedzenia członków Rady Sołeckiej Koźmic Wielkich. 

 

          Spotkanie członków Rady Sołeckiej Koźmic Wielkich  odbyło się 12 

stycznia 2015 r. w budynku wielofunkcyjnym w Koźmicach Wielkich w  biurze 

Rady. 

          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.  

           Sołtys poinformował zebranych, że w związku z ważnym zebraniem w 

sprawie Światowych Dni Młodzieży zastępca burmistrza Rafał Ślęczka w 

godzinach południowych odwołał umówione przybycie na zebranie Rady 

Sołeckiej w Koźmicach i przeprasza. Na początku zebrani chwilą ciszy uczcili 

pamięć po zmarłej w styczniu  2015 r. Alicji Wojciechowskiej, wieloletniej 

dyrektor Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Koźmicach Wielkich. 

           Kazimierz Windak zaproponował aby w 2015 r w Koźmicach Wielkich 

zorganizować Dzień Flagi, V Dni Koźmic, Koźmickie Dożynki, Wieczornicę 11 

listopada. Dorota Rachwał poparła pomysł aby Dni Koźmic zorganizować w 

maju przy szkole w ramach obchodów 120 lecia szkoły. Elżbieta Woźniak 

zanegowała ten pomysł stwierdzając, że jubileusz powinna zorganizować szkoła 

a organizacją Koźmickich Dożynek zajmie się po wyborach nowa Rada Sołecka 

i Koło Gospodyń Wiejskich. Wiesław Stachura zapewnił, ze zgodnie z tradycją 

KS Wilga pomoże przy organizacji tych imprez. 

Z zadań inwestycyjnych do realizacji w latach 2015-2020 sołtys zaproponował 

budowę przedszkola, ocieplenie budynku wielofunkcyjnego, budowę drogi i 

parkingu przy szkołach, kontynuację prac nad „Orlikiem”, budowę ścieżki 

rowerowej koło lasu, remont dróg gminnych, zaprojektowanie i rozpoczęcie 

budowy kanalizacji. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wielickiego dr inż. 

Józef Duda powiedział, że do 2018 r. Gminy muszą zapewnić w przedszkolach 

miejsce dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym lecz nie koniecznie w 

miejscu zamieszkania. Proponuje rozważyć pomysł rozbudowy przedszkola a 

realne szanse na budowę nowego widzi w 2018 r. Zapytał o działki w 

Koźmicach, które Gmina może wykupić od osób prywatnych pod budowę 

przedszkola. Kilka propozycji przedstawił Wiesław Stachura. Jacek Kostrzewa 

stwierdził, że mimo dalekiej perspektywy korzystna będzie budowa przedszkola 

przy szkole, zapytał również jak będzie funkcjonować komunikacja 

aglomeracyjna do Byszyc. Szczepan Stanek powiedział, że w Koźmicach 

Wielkich nie ma gminnych działek na których można rozpocząć budowę 

przedszkola. Przejęcie działki przez zasiedzenie, po spółdzielni mleczarskiej 

opóźni się. Działka poniżej cmentarza musi być odwodniona. Jeżeli chodzi o 

zbiorczą kanalizację w części Koźmic Wielkich to  Gmina rozpoczęła prace 

projektowe i ma szansę na pozyskanie środków zewnętrznych na realizację tego 



zadania. Prace inwestycyjne przy Orliku ( zadaszenie sceny, miejsca postojowe) 

mogą rozpocząć się po zatwierdzeniu planu zagospodarowania przestrzennego, 

oraz zmiany przeznaczenia terenu na usługi komercyjne. Wiesław Stachura 

przypomniał zebranym dotychczasowe działania KS Wilga w tym terenie ( 

sprzątanie, wywóz ziemi, niwelacja terenu, odwodnienie, zasiew trawy, 

oświetlenie, monitoring itd.) oraz przekazanie kontynuacji prac sołtysowi. 

Sołtys stwierdził, że dotychczas zgromadził około 70 tys. funduszu sołeckiego z 

myślą o przeznaczeniu na omawiane inwestycje. Obiecał, że w celu poprawy 

bezpieczeństwa będzie zabiegał o poszerzenie pobocza i wycięcie  krzaków przy 

drodze powiatowej z przysiółka Bugaj od domu państwa Pirowskich do 

skrzyżowania z drogą powiatową Koźmice - Myślenice. Nasi radni (Windak, 

Duda, Stanek) potwierdzili rozpoczęcie prac projektowych chodnika przy 

drodze powiatowej od przedszkola, koło apteki do działki Wojciechowskich. 

Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Koźmicach Wielkich Elżbieta 

Woźniak zaprosiła wszystkich na spotkanie noworoczne w dniu 24 I 2015 r. do 

Domu Kultury w Koźmicach Wielkich. Początek o godz. 17 a w programie jest 

przedstawienie pastorałki góralskiej oraz spektaklu lalkowego w szopce 

bożonarodzeniowej w wykonaniu amatorskiego zespołu teatralnego z Koźmic 

Małych oraz wspólny śpiew kolęd z zespołem „Koźmickie Wojciechy”.  

 

 

                                                                                                  Protokołował 

Jerzy Cholewa 

 

 

 


