PROTOKÓŁ NR IV/17
Zebrania Wiejskiego
sołectwa Koźmice Wielkie,
które odbyło się w dniu 21 kwietnia 2017 r. o godz. 18.30
w Budynku Wielofunkcyjnym w Koźmicach Wielkich
1. W Zebraniu uczestniczyło 18 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 :
Pełnomocnik Burmistrza ds. Komunalnych inż. - Piotr Ptak
Sekretarz Gminy Wieliczka - Adam Marek Panuś
5. Zebranie prowadził sołtys: - Kazimierz Windak.
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 IV/09/2017 z dnia 21.04.2017 r. w sprawie udzielenia
skwitowania za rok 2016.
Głosowanie poprzez podniesienie ręki – uchwała przyjęta jednogłośnie, a
więc „za’’ – 18.
b) Uchwała nr IV/10/2017 z dnia 21.04.2017 r . w sprawie planu
rzeczowo-finansowego sołectwa Koźmice Wielkie na rok 2017.
Głosowanie poprzez podniesienie ręki – uchwała przyjęta jednogłośnie, a
więc „za’’ – 18.

8)

Skrótowy opis przebiegu zebrania:

10)

Sołtys Kazimierz Windak na początku zebrania przedstawił porządek obrad, a po
jego zatwierdzeniu przez Zebranie Wiejskie odczytał sprawozdanie z działalności
Sołtysa i Rady Sołeckiej lata 2016/17.

Następnie przed i po głosowaniu nad podjęciem uchwał sołtys wyjaśniał na
czym mają polegać podejmowane uchwały i czytał do nich przygotowane
wyjaśnienia - dotyczyło to obu uchwał .
11) Został poruszony przez Sekretarza pana Adama Panusia problem kanalizacji jako
temat bardzo ważny. Przypomniał również o planie zagospodarowania
przestrzennego, o opłacie planistycznej działek ,które zmieniły swoje
przeznaczenie. Poruszył temat uchwały antysmogowej z dn.23. 01.2017. w
sprawie wprowadzenia na obszarze woj. małopolskiego ograniczeń i zakazów w
zakresie eksploatacji ,w których następuje spalanie paliw. Obszernie zgłębił temat
i podał adres Eko-doradcy osobom zainteresowanym oraz rozdał ulotki.
12) Pełnomocnik Burmistrza pan Piotr Ptak przedstawił informację w temacie
inwestycji drogowych w Gminie Wieliczka. Jest możliwość położenia nakładek
asfaltowych na drogach szutrowych w Koźmicach Wielkich gdy powstaną
oszczędności po ogłoszonych przetargach drogowych. Wyjaśnił problem
odśnieżania dróg (również szutrowych) jak i wykonania oświetlenia na Bugaju.
1.Pan Tadeusz Kozak i pani Marta Czop z przysiółka Bugaj w sprawie złego stanu
drogi 561027K i szutrowego odcinka tej działki drogowej nr 251/1 (ok. 200 m – kiedy będzie
położony asfalt i odwodnienie tej drogi dojazdowej do ich domu). Brak oświetlenia, nie
przebranych rowach. Druga uwaga to stare przydrożne drzewa zagrażające bezpieczeństwu na
drodze 561026K. Wspomnieli również o opieszałości firmy odśnieżającej ten odcinek drogi.
Pan Tadeusz pytał również jakie są szanse, aby przez przysiółek Bugaj – Dąbrowy jeździł
autobus B1.
2. Pan Wiesław Stachura z przysiółka Wysoka Góra ponownie poruszył problem złego stanu
drogi 561065K oraz braku asfaltu na części szutrowej (ok. 200 m - dz. 624) i braku oświetlenia.
3.Pan Jacek Kostrzewa (Podgorzków) pytał o stan prawny w zakresie spalania suchych gałęzi
na własnej działce.
4.Pani Maria Woźniak (Spławy) podziękowała panu sołtysowi za skuteczną interwencję w
ZDP w temacie wycinki drzew i krzewów przy drodze 2027K.
5. Pani Dorota Rachwał (Podjanowice) zainteresowana była stanem prawnym i sytuacją
działek w rejonie szkół.
6. Jadwiga Duda zwróciła się z prośbą do zebranych o przekazywanie danych na temat
mieszkańców Koźmic, więźniów obozu KL Płaszów w latach II wojny światowej wskazując,
że byli nimi m.in. Antoni Szaper, kierownik Szkoły Podstawowej w Koźmicach Wielkich w l.
1925-1932 z czwórką swoich dzieci, którzy tam zostali zastrzeleni w 1944 r., Stanisław Dańda,
żyjący Władysław Michalik, l.97 i inni . Na terenie KL Płaszów planuje się utworzenie Muzeum.
7. Pan Sołtys wyjaśniał mieszkańcom na koniec zebrania w jaki sposób będą niektóre

sprawy wyjaśniane i załatwiane dotyczące naszej wioski.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Przewodniczący Zebrania
sołtys Kazimierz Windak

Protokolantka
Katarzyna Michalec.

Koźmice Wielkie,

dnia

Miejscowość

21 kwietnia 2017 r.
data

Załączniki do protokołu :
1.

Lista obecności.

2.

Podjęte uchwały:
a)

Uchwała nr IV/09/2017 z dnia 21.04.2017r. w sprawie udzielenia
skwitowania za rok 2016.

b) Uchwała nr IV/10/2017 z dnia 21.04.2017r . w sprawie planu
rzeczowo-finansowego sołectwa Koźmice Wielkie na rok 2017.
Otrzymują:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka.
2. Akta sołectwa.

