PROTOKÓŁ nr XXI /1/ 13
z posiedzenia członków Rady Sołeckiej Koźmic Wielkich.
Spotkanie członków Rady Sołeckiej Koźmic Wielkich odbyło się w
odremontowanej sali w piwnicach Domu Kultury w Koźmicach Wielkich w
dniu 8 stycznia 2013 r.
Obrady prowadził sołtys Kazimierz Windak. Powitał zaproszonych gości i
sprawdził liczbę obecnych członków Rady Sołeckiej Koźmic Wielkich,
stwierdził zdolność do podejmowania uchwał.
Na wstępie sołtys poinformował zebranych o:
1. zakończeniu
prac przy oświetleniu
przysiółka
Mogiłki i
współfinansowaniu przez mieszkańców,
2. końcowym rozliczeniu kosztów remontu piwnic w Domu Kultury i
zamiarze przekazania wyremontowanych pomieszczeń filii Powiatowej i
Miejskiej Biblioteki Publicznej,
3. złożeniu pism na dzienniku podawczym w celu uzupełnienia oświetlenia
na Bugaju,
4. rozpoczęciu oświetlenia kolejnych odcinków dróg w przysiółku
Podjanowice i proteście mieszkanki w tej sprawie.
Stwierdził ponadto, że na wiaty przystankowe i lustra drogowe zabrakło
środków w budżecie Gminy. W okresie ferii zimowych zamierza
wykonać w budynku Domu Kultury 2 pawlacze na potrzeby przedszkola i
szkoły podstawowej. Za sprawę pilną uważa ocieplenie budynku Domu
Kultury.
W drugiej części spotkania sołtys poinformował zebranych o wyrównywaniu
placu pod boisko o sztucznej nawierzchni na Wysokiej Górze i nawożeniu ziemi
na drogę dojazdową do boiska. Wymienił dokumenty związane z tą budową
(umowa użyczenia działki, zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających
pozwolenia na budowę, uchwała Rady Gminy o zabezpieczeniu środków
finansowych). Wspomniał o donosie na te prace do Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego i rozpoczętą procedurę. Ubolewał nad wystąpieniem
osuwiska ale całą odpowiedzialność wziął na siebie. Najbardziej poszkodowany
Andrzej Mistarz stwierdził, że chętnie sprzeda działki, na które osunęła się
ziemia lub prosi o wyrównanie terenu. Andrzej Janowski przedstawił
stanowisko proboszcza w tej sprawie, przekazane na zebraniu członków
Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Na końcu zaapelował do sołtysa aby
przerwał te prace definitywnie.
Zebrani zaproponowali termin Zebrania Wiejskiego na niedzielę 10 marca
2013 r. o godz. 16.30 w sali widowiskowej Domu Kultury w Koźmicach
Wielkich.
Koźmice Wielkie, dnia 8 stycznia 2013 r.
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