PROTOKÓŁ NR VI/18
Zebrania Wiejskiego
sołectwa Koźmice Wielkie,
które odbyło się w dniu 29 kwietnia 2018 r. o godz. 16.00
w Budynku Wielofunkcyjnym w Koźmicach Wielkich
1. W Zebraniu uczestniczyło 28 stałych mieszkańców sołectwa, którzy potwierdzili swoją
obecność podpisem na liście obecności stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego
Protokołu. Zebranie zostało zwołane zgodnie ze Statutem Sołectwa i posiadało zdolność
do podejmowania uchwał.
4. Zaproszeni goście :
Radny powiatu wielickiego Szczepan Stanek
5. Zebranie prowadził : Jacek Kostrzewa.
6. Zebranie protokołowała : Katarzyna Michalec.
7. Porządek zebrania:
1)

Otwarcie zebrania.

2)

Przyjęcie porządku obrad.

3)

Wybór protokolanta zebrania.

4)

Podjęte uchwały.

5)

Sprawy bieżące i wolne wnioski.

6)

Zakończenie zebrania.

7)

Treść podjętych uchwał oraz liczba oddanych głosów:
a) Uchwała nr VI/12/18 z dnia 29.04.2018 r. w sprawie udzielenia
skwitowania za rok 2017.
Głosowanie poprzez podniesienie ręki – uchwała przyjęta jednogłośnie, a
więc „za’’ – 28.
b) Uchwała nr VI/13/18 z dnia 29.04.2018 r . w sprawie zmiany wniosku o
przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2018.
Głosowanie poprzez podniesienie ręki – uchwała przyjęta jednogłośnie, a więc
„za’’ – 28.
c) Uchwała nr VI/14/18 z dnia 29.04.18 r. w sprawie planu rzeczowo-finansowego
sołectwa Koźmice Wielkie na rok 2018.
Głosowanie poprzez podniesienie ręki – uchwała przyjęta jednogłośnie, a więc
„za’’ – 28.

8)

Skrótowy opis przebiegu zebrania:

Mieszkańcy Koźmic Wielkich byli zawiedzeni ,że na Zebranie Wiejskie nie
przybył nikt z przedstawicieli Miasta i Gminy Wieliczka.
Zainteresowani byli przygotowani do dyskusji. Nurtujące ich pytania zadali
sołtysowi i radnemu powiatu.
Pani Kinga Zuzek zapytała na co pierwotnie były przeznaczone pieniądze z
funduszu sołeckiego z roku 2018.Sołtys poinformował zebranych ,że na wiatę
składową przy Orliku lecz na posiedzeniu Rady Sołeckiej w dniu 23 kwietnia
zmienił się zakres przedsięwzięcia ponieważ tak postanowili w głosowaniu
członkowie Rady Sołeckiej. Pieniądze w kwocie ok. 40 tys. zł zostaną
przeznaczone na remont dróg szutrowych.
Pani Kinga pytała również o możliwość zmiany trasy linii B1 w stronę
przysiółka Bugaj, Dąbrowy i dalej w stronę Byszyc.
Aktualnie kursuje tu linia Dar Bus i to jeszcze w okrojonym rozkładzie jazdy.
Pytano co z chodnikiem na Bugaj. Szczepan Stanek odpowiedział zebranym ,że
w realizacji jest projekt chodnika ale od Sierczy do skrzyżowania pod dawną
Starą Pocztą.
Pani Marta Czop pytała kiedy zacznie się remont drogi dojazdowej do jej domu
i sąsiadujących z nią domów. Przypomniała ,że w tym roku kończy się termin
projektu oświetlenia tej drogi .
Pan sołtys zapewnił, że tegoroczny Fundusz Sołecki zostanie w części
przeznaczony na tą właśnie drogę.
Pan Wiesław Stachura i mieszkańcy Wysokiej Góry pytali o możliwość
zamontowania lustra przy wyjeździe na główną drogę 2027K.
Pan Szczepan Stanek obiecał ,że zorientuje się w tej sprawie.
Pani Rutkowska jedna ze współwłaścicieli działki nr 347 przy boisku
sportowym KS Wilga była zbulwersowana faktem, że na jej działce jest
nawożona cały czas ziemia i kamień a działka nadal nie jest kupiona przez
Gminę. Powstała tam druga droga w poprzek działki. W styczniu na posiedzeniu
Rady Miasta została podjęta decyzja o zakupie tej działki. Zapowiedziała,
że jeśli do końca maja działka nie zostanie zakupiona to żąda uporządkowania
działki i jej powrotu do stanu pierwotnego.
Pani Jadwiga Duda zaprosiła zgromadzonych na obchody Dnia Flagi pod pomnik
2 maja. Tam będą mieli możliwość spotkania się z panem Burmistrzem.
Mieszkańcy wyrażali wielkie niezadowolenie z faktu, że nasze sołeckie
pieniądze idą na remonty dróg.
Pani Kinga Zuzek nadmieniła jeszcze ,że petenci w Gminie są źle traktowani.
Brak odpowiedzi na wystosowane pisma.
Pan Bartłomiej Duda pytał o światłowód od strony Sierczy dlaczego jest nie
dokończony.
Pan Szczepan Stanek poinformował zgromadzonych o możliwości zapoznania się
z PZP Miasta i Gminy Wieliczka, który wyłożony jest obecnie.

.
Protokolantka
Katarzyna Michalec.

Przewodniczący Zebrania

Koźmice Wielkie,

dnia

Miejscowość

29 kwietnia 2018 r.
data

Załączniki do protokołu :
1.

Lista obecności.

2.

Podjęte uchwały:
a) Uchwała nr VI/12/18 z dnia 29.04.2018 r. w sprawie udzielenia
skwitowania za rok 2017.
b) Uchwała nr VI/13/18 z dnia 29.04.2018 r . w sprawie zmiany wniosku o
przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2018.
c) Uchwała nr VI/14/18 z dnia 29.04.18 r. w sprawie planu rzeczowo-finansowego
sołectwa Koźmice Wielkie na rok 2018.

Otrzymują:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka.
2. Akta sołectwa.

