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ANKIETA

1. Czy Pana zdaniem na terenie Gminy Kozienice powinno funkcjonować schronisko dla
osób bezdomnych oraz rodzin, zwłaszcza z małymi dziećmi, które znalazły się
w ciężkiej sytuacji materialnej?
Odpowiedź do 500 znaków
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze
obowiązkowym należy m.in. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego
ubrania osobom tego pozbawionym. Zadanie to realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej. Z danych sprawozdawczych MGOPS wynika, że na terenie Gminy Kozienice
zjawisko bezdomności występuje w niewielkim stopniu. Niejednokrotnie są to osoby, które
mają rodziny ale ze względu na konflikt rodzinny nie chcą przebywać w miejscu
dotychczasowego zamieszkania.
W 2013 roku MGOPS udzielił pomocy - w formie umieszczenia w schronisku dla bezdomnych
- 5–ciu osobom. Koszt wynikający z opłaty za schronisko wyniósł łącznie 11 912 zł.
W 2014 r. w okresie od stycznia do czerwca – pomocy udzielono 9-ciu osobom na łączną
kwotę 15 822 zł. Koszty pokrywa Gmina. MGOPS w Kozienicach osoby bezdomne kieruje do
schronisk położonych na terenie województwa mazowieckiego. Pełny wykaz noclegowni
i jadłodajni działających na terenie woj. mazowieckiego jest dostępny w Urzędzie Miejskim
oraz we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy, których zadaniem ustawowym jest
wsparcie osób będących w potrzebie.
Kierowanie matek z małymi dziećmi do Domu Samotnej Matki odbywa się na wniosek złożony
w MGOPS przez osobę oczekującej tej formy pomocy. Do dziś MGOPS w Kozienicach nie
zgłaszał potrzeby umieszczenia rodziny w Domu Samotnej Matki. Nie zgłaszano jej także do
mnie .Jeśli będą takie sytuacje ,każda zostanie rozpatrzona indywidualnie. Rodziny będące
w trudnej sytuacji materialnej obejmujemy szeroką pomocą przez MGOPS, tj. jednostkę do
tego uprawnioną. Pomoc przekazywana jest w formie zasiłków, zakupu niezbędnego ubrania
dostosowanego do pory roku, gorącego posiłku, dożywiania dzieci w szkole, zakupu
przyborów i podręczników szkolnych, zakupu niezbędnych leków i innych wynikających
z indywidualnych potrzeb rodziny.
2. Zjawisko bezrobocia wśród młodych występuje w Polsce na niespotykaną dotąd skalę.
W Gminie Kozienice mamy dodatkowo do czynienia z palącym problemem masowej
emigracji zarobkowej. Bez większej aktywności władz lokalnych trudno będzie zmienić
tę sytuację, dlatego potrzebne są nowe inicjatywy i działania w tym zakresie. Jakie są
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Pana pomysły na ograniczenie tego problemu w Gminie Kozienice? Czy Pana zdaniem
lokalne centra aktywności lub inkubatory przedsiębiorczości są dobrym rozwiązaniem?
Odpowiedź do 2000 znaków
Dobra, nowoczesna infrastruktura społeczna wybudowana przez gminę sprzyja zakładaniu
rodzin w naszym mieście i urodzeniom dzieci, które później pozostają u nas najczęściej
do czasu studiów. Później około 2/3 przyciąga aglomeracja warszawska, pozostałą 1/3,
przyciąga „otwarta” od 10 lat Unia Europejska. Część powraca już z zarobionymi pieniędzmi
i tu inwestuje, a część od razu próbuje znaleźć pracę w bliższym bądź dalszym otoczeniu
Kozienic. Znam także wiele osób, które właśnie z uwagi na małe dzieci i ich bezpieczny - a na
wysokim poziomie – rozwój wraca do Kozienic. Myślę, że wszyscy mamy świadomość,
że żadne miasteczko na świecie takiej wielkości jak Kozienice, nawet w Norwegii
czy

Kanadzie,

nie

zapewni

pracy

wszystkim

w

nim

urodzonym

mieszkańcom,

na miarę ich oczekiwań, aspiracji i wykształcenia. Od lat staram się bezpośrednio
przeciwdziałać bezrobociu stosując aktualnie możliwe i dostępne działania, na które mamy
wpływ, np. staże absolwenckie, roboty publiczne, prace społecznie-użyteczne, prace
interwencyjne, inwestycje realizowane przez gminę - także z pieniędzy UE - osoby
w jednostkach zatrudnionych przez gminę, przedsiębiorcy dostający premię od gminy
w postaci umorzeń podatków – to około 2000 osób zatrudnionych z tych właśnie powodów.
Tworzę także dobry klimat dla biznesu, który ma zarówno przyciągnąć inwestorów,
jak również powodować, by chcieli pozostać i rozwijać swoje firmy. Aktualnie w gminie
funkcjonują zakłady, które zajmują czołowe miejsca w zakresie rozwoju (i zysku) w byłym
woj. radomskim. Duże firmy zatrudniają wiele osób, współpraca między nami układa się
naprawdę dobrze, przez co otrzymujemy także dodatkowy element promujący Kozienice
w Polsce i Europie. Zabiegam, od dłuższego już czasu, o włączenie Kozienic do SSE,
a właściwie to stworzenie na jej terenie mikrostrefy – ze względu na niewielkie obszarowo
rezerwy terenowe oraz zmiany w przepisach, zagadnienie nie zostało jeszcze sfinalizowane.
Podjąłem współpracę ze Stowarzyszeniem na rzecz Klastra Przemysłowego Dawnych
Terenów Centralnego Okręgu Przemysłowego, dzięki temu już wkrótce pojawią się nowe,
ciekawe inicjatywy. Urząd Miejski koordynuje działania związane z przedsięwzięciami
gospodarczymi, spełniając niejako rolę Inkubatora Przedsiębiorczości. Istnieją komórki
dedykowane obsłudze inwestora oraz potencjalnego przedsiębiorcy – nie ma problemu by się
dostać do kompetentnych osób i otrzymać wszechstronną pomoc. Bacznie obserwujemy
prace związane z tworzeniem dokumentów programowych dla perspektywy 2014 – 2020,
w których być może znajdą się środki na rzecz wspierania jst w zakresie rozwoju i promocji
gospodarczej,

co

umożliwiłoby

wdrażanie

gminnych

programów

gospodarczych

przy współfinansowaniu UE.
Temat Centrów Aktywności Lokalnej jest odrębnym zagadnieniem, gdyż CAL pojmowane jest
jako miejsce służące aktywizowaniu społeczności lokalnej oraz kształtowaniu poczucia
przynależności do danego miejsca i grupy. W Kozienicach bardzo licznie działają organizację
pozarządowe, a współpraca z nimi jest bardzo dobra, o czym świadczą wspólnie realizowane
wydarzenia i przedsięwzięcia. Doskonałym przykładem jest organizowana przez NGO, od
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kilku już lat, wigilia miejska. Z budżetu gminy, z roku na rok, coraz większa liczba środków
przeznaczana jest na realizację zadań przez organizacje pozarządowe, wyodrębniane są
fundusze sołeckie. Dedykowanie środków bezpośrednio dla społeczeństwa, wpływa na
integrację, aktywizację i kreatywność mieszkańców, a efekty podejmowanych działań są
motorem

nakręcającym

kolejne

inicjatywy

i

plany.

Realizujemy

w

partnerstwie

z innymi gminami i organizacjami projekty na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i tworzenia
spółdzielni socjalnych, promujemy oddolne inicjatywy i programy grantowe, np. Mazowsze
Lokalnie. Ważne jest, iż wobec działań na rzecz społeczeństw i rozwoju lokalnego nie jest
obojętna młodzież – przy Kozienickim Domu Kultury im. B. Klimczuka działają wolontariusze
i aktywiści, którzy chcą się rozwijać i wpływać na życie w gminie.
3. Jak Pana zdaniem w Gminie Kozienice działa system pomocy i wsparcia osób
z niepełnosprawnością? Jakie działania w tym zakresie powinien podjąć samorząd?
Odpowiedź do 500 znaków
System pomocy i wsparcia osób niepełnosprawnych w Gminie Kozienice działa dość dobrze.
Staramy się objąć wsparciem jak najszerszą grupę osób potrzebujących takiego wsparcia.
W sferze szczególnego wsparcia Gminy znajdują się osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny.
Aby poszerzyć wachlarz usług kierowany do tej grupy przy Miejsko Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej został utworzony Warsztat Terapii Zajęciowej. WTZ realizuje zadania
w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy
sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego
i aktywnego życia.
W momencie powstania placówki na terapię uczęszczało 25 osób z upośledzeniem
umysłowym z Gminy Kozienice. Siedziba placówki mieściła się w budynku Żłobka przy
ul. M. Skłodowskiej-Curie. Z czasem zmieniały się przepisy,

przybywało uczestników

i aktualnie do Warsztatu uczęszcza 40 osób niepełnosprawnych z Powiatu Kozienickiego,
które mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, upośledzenie
umysłowe

o

różnej

etiologii

lub

chorobę

psychiczną.

Terapia

jest

realizowana

w 8 profilowanych pracowniach. Oprócz tego Warsztat prowadzi rehabilitację ruchową
i wsparcie psychologiczne. W ramach działalności organizowane są wycieczki, rajdy, zawody
sportowe, zabawy taneczne, wyjazdy do zaprzyjaźnionych placówek, kina i teatru. Przyjęcie
tej liczby osób niepełnosprawnych było możliwe dzięki przeniesieniu, w 2012r., siedziby
2

Warsztatu do budynku, po szkole podstawowej w Przewozie. Budynek o pow. 1000m został
gruntownie wyremontowany i przystosowany do potrzeb placówki.
Działalność

finansowana

jest

przez

Państwowy

Fundusz

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych oraz Gminę Kozienice. Aktualnie WTZ dysponuje 24-osobowym
samochodem przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, spełniającym
wszystkie normy bezpieczeństwa wymagane dla

transportu osób niepełnosprawnych.

90% uczestników Warsztatu korzysta z transportu. Zakup autobusu
ze środków PFRON i budżetu Gm. Kozienice.

został sfinansowany
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Realizację zadań Warsztatu od wielu lat wspiera Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Sami Sobie”.
Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest poszerzenie oferty terapeutycznej Warsztatu
poprzez organizowanie różnych działań finansowanych z dotacji instytucji rządowych,
samorządowych, fundacji i sponsorów. Ostatecznie, oprócz uczestników Warsztatu,
Stowarzyszenie

obejmuje

swoją

działalnością

dzieci

z

zaburzeniami

rozwoju

psychoruchowego i ich rodziny. Organizuje dla nich zajęcia edukacyjne, zawody sportowe,
regaty kajakowe, warsztaty teatralne, wycieczki.
Ponadto corocznie w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań gminy w ramach
ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie przekazywane są środki finansowe na realizacje
przez organizacje pozarządowe różnorakich programów z zakresu pomocy społecznej.
Są to m.in. zadania polegające na dystrybucji artykułów spożywczych pochodzących
z Radomskiego Banku Żywności i przekazywanie ich osobom znajdującym się w trudnej
sytuacji materialnej. Średniorocznie osobom potrzebującym przekazywane jest ok. 37 tys. kg
żywności.
W ramach zadań pożytku publicznego od kilku lat na terenie gminy realizowane są mini
wczasy dla seniora. Oferta mini wczasów skierowana jest do najstarszych mieszkańców
gminy, którzy znajdują się w trudnej sytuacji i umożliwienie im skorzystania z kilkudniowego
turnusu podczas którego mają możliwość spotkać ciekawych ludzi, wyjechać na wycieczkę
krajoznawczą. Rozpocząć nowe znajomości i przyjaźnie.
Szerokim wsparciem i pomocą otaczane są organizacje skupiające w swoich szeregach osoby
niepełnosprawne. Należą do nich Polski Związek Niewidomych i Niedowidzących, Polski
Związek Diabetyków, Polski Związek Głuchych, oraz Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów.
Gmina Kozienice wpiera również organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców
poprzez nieodpłatnie użyczenie pomieszczeń na działalność statutową poszczególnych
organizacji.
Na zadania pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej w latach 2010-2014
przekazano kwotę 387 000 zł.
Opieką nad osobami niepełnosprawnymi sprawuje również Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie, którego zadaniem jest podejmowanie działań zmierzających do ograniczania
skutków niepełnosprawności

poprzez przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych

i rehabilitację społeczną.
4. Jednym z najpilniejszym zadań samorządu jest obecnie kwestia rozwiązania problemu
braku lokali socjalnych i komunalnych. Jakie działania w tym zakresie powinien podjąć
samorząd?
Odpowiedź do 1000 znaków
Tworzenie warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej
należy do zadań własnych gminy. Gmina na zasadach i w wypadkach przewidzianych
w ustawie zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby
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mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach. W związku z czym Samorząd
prognozując stan gminnych zasobów mieszkaniowych i ich wielkość przyjął następujące
okoliczności i założenia: pozyskiwanie dodatkowych mieszkań poprzez budowę nowych
budynków socjalnych, adaptacja istniejących budynków i pomieszczeń na lokale mieszkalne
w tym lokale socjalne, nabycie lokali mieszkalnych lub budynku mieszkalnego. Założone
przedsięwzięcia realizowane będą przy finansowym wsparciu, zgodnie z ,,Rządowym
programem wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat” tworzenia lokali socjalnych, mieszkań
chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r.
o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni
i domów dla bezdomnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1844).

5. Czy Pana zdaniem w Gminie Kozienice istnieje sprawny system zintegrowanego
poradnictwa dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, nie mają pracy,
popadły w zadłużenie, stały się ofiarami zdarzeń losowych lub nieuczciwych
sprzedawców?
Odpowiedź do 500 znaków
Rodziny i osoby, które borykają się z problemem alkoholizmu, przemocy w rodzinie uzyskują
szerokie wsparcie w OPU. Placówka ta świadczy specjalistyczną pomoc osobom
uzależnionym, ich rodzinom polegającą na wsparciu psychologicznym, prawnym. Ponadto
ośrodek prowadzi punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie, punkt informacyjnokonsultacyjny dla osób z problemem uzależnień i ich rodzin oraz prowadzone są działania
terapeutyczne z rodzinami osób uzależnionych. Wszystkie usługi świadczone przez
specjalistów OPU świadczone są nieodpłatnie.
Szczególną ochroną objęte są osoby doświadczające przemocy. Zespół Interdyscyplinarny
do Spraw Przeciwdziałania Przemocy podejmuje działania w trybie natychmiastowym
po otrzymaniu sygnału o zaistnieniu faktu stosowania przemocy. W ramach podejmowanych
działań uruchamiana jest min. procedura Niebieskiej Karty .Aby otoczyć ofiary przemocy
kompleksową opieką w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego i jego zespołów roboczych
zasiadają przedstawiciele wszystkich placówek mogących wesprzeć osoby poszkodowane.
Są to przedstawiciele:
- Komendy Powiatowej Policji;
- Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach;
- Ośrodka Profilaktyki Uzależnień;
- Prokuratury Rejonowej w Kozienicach;
- Kuratorzy Sądowi;
- Sądu Rejonowego w Kozienicach;
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- SP ZOZ ,,Przychodnie Kozienickie”;
- Placówek Oświatowych.
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Osoby korzystające ze wsparcia MGOPS od 2008 roku mogą skorzystać z szerokiego
wachlarza usług oferowanych w ramach realizacji przez jednostkę projektu systemowego.
Projekt realizowany jest ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Osoby uczestniczące
w projekcie otrzymują wsparcie psychologiczne, korzystają z zajęć z doradcą zawodowym,
nabywają nowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe. Działania projektowe prowadzone są
kompleksowo, dlatego też beneficjenci projektu maja w czasie ich uczestnictwa w zajęciach
zapewnioną opiekę dla dzieci i osób zależnych.
Łączna kwota pozyskanych środków to: 1 599 700 zł. Dzięki działaniom realizowanym
w ramach projektu duża grupa beneficjentów nabyła nowe kwalifikacje zawodowe,
oraz wiedzę o sposobie poruszania się po dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.
Pracownicy socjalni Ośrodka na bieżąco udzielają informacji o możliwościach uzyskania
pomocy. W przypadku konieczności uzyskania specjalistycznego poradnictwa kierują osoby
zainteresowane, zgodnie z potrzebami do np. Powiatowego Urzędu Pracy, Ośrodka
Profilaktyki Uzależnień, ZUS, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie czy innych jednostek.
6. W jaki sposób Pana zdaniem w Gminie Kozienice powinni być wspierani młodzi
rodzice? Jakie ma Pan propozycje w zakresie prowadzenia efektywnej polityki
prorodzinnej na poziomie samorządu?
Odpowiedź do 2000 znaków
Od czerwca 2012 roku realizowany jest w Gminie. Kozienice Program „KOZIENICKA DUŻA
RODZINA”.
Program kierowany jest do rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie Gminy Kozienice,
składającą

się

z

rodziców/opiekunów

prawnych

mających

na

utrzymaniu

troje

i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się
lub studiuje.
Głównymi celami programu są:
1)

wzmacnianie funkcji rodziny i kondycji finansowej rodzin wielodzietnych,

2)

promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej,

3)

ułatwienie rodzinom wielodzietnym dostępu do dóbr kultury, sportu, rozrywki.

Program umożliwia:
1)

dostęp do oferty własnej Kozienickiego Domu Kultury w Kozienicach poprzez

stosowanie 50% zniżki od obowiązującej ceny biletów;
2)

korzystanie na preferencyjnych zasadach z obiektów Kozienickiego Centrum

Rekreacji i Sportu - 50% zniżki od obowiązujących cen na zakup karnetów i biletów na
pływalnię „Delfin" oraz biletów na lodowisko, do tężni, na korty tenisowe, wypożyczenie
łyżew oraz sprzętu rekreacyjnego będącego na wyposażeniu KCRIS;
3)

dostęp do oferty Muzeum Regionalnego w Kozienicach z zastosowaniem 50% zniżki

od obowiązujących cen biletów;


Przyjęty został program wspierania rodziny na lata 2014-2016, którego celem jest

budowanie zintegrowanego systemu środowiskowego wsparcia rodzin z dziećmi na
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utrzymaniu, przezywających trudności w prawidłowym funkcjonowaniu i wypełnianiu funkcji
opiekuńczo wychowawczych.


Realizuje przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach

od 2008 roku realizuje projekt systemowy, którego celem jest szeroko pojęte wsparcie
i poprawa jakości życia rodzin borykających się z problemami i korzystających z pomocy
placówki. Łączna kwota realizowanego projektu systemowego: 1 627 194 zł.


Przeprowadzony został remont i modernizacja Publicznego Żłobka Miejskiego

w Kozienicach mający na celu zwiększenie o ok. 50% ilość miejsc dla maluchów;


Gmina przekazuje środki finansowe ze swojego budżetu w formie dotacji wspierającej

funkcjonowanie niepublicznej placówki jaką jest Żłobek „Miś”;


Wsparcie szerokiego wachlarza organizacji pozarządowych działających na terenie

gminy, które poprzez swoje statutowe działania stwarzają warunki do propagowania
i prowadzenia zdrowego stylu życia, krzewią idee patriotyczne, kultywują szeroko pojętą
kulturę i sztukę. Wszystkie projekty realizowane przez organizacje pozarządowe obejmują
działania skierowane do wszystkich grup wiekowych tzn.: dzieci, rodziców i dziadków.
Realizujemy też profilaktyczne programy zdrowotne dla dzieci i młodzieży.
,,Program zdrowotny przeciwdziałania infekcji HPV oraz brodawkom płciowym wywołanym
przez wirusy HPV w Kozienicach (wirus HPV typ 6,11,16,18)” realizowany jest w Gminie
Kozienice w latach 2012 – 2015. Program został uruchomiony 30 października 2012 roku.
Program został wprowadzony jako element profilaktyki onkologicznej, gdyż wydaje nam się,
że powinien być najskuteczniejszą formą zapobiegania zakażeniu a tym samym powstawania
nowotworów. Program jest adresowany do dziewczynek urodzonych w latach 2000, 2001,
2002 i 2003 jest to ok. 600 dzieci z poszczególnych roczników. Chcielibyśmy aby wszystkie
młode dziewczęta zostały zaszczepione, a tym samym zabezpieczone przed tak straszną
chorobą. Cały program finansowany jest ze środków budżetu Gminy Kozienice i wynosi ok.
454 000 zł.
„Bezpłatna ochrona przeciwko pneumokokom”.
W 2012 roku rozpoczęła się realizacja pięcioletniego programu profilaktyki zakażeń
pneumokokowych u dzieci zameldowanych na terenie Gminy Kozienice. W ramach
wprowadzonego programu rodzice mogą skorzystać z bezpłatnej porady lekarza pediatry oraz
zaszczepić swoje dziecko szczepionką trzynastowalentną, stanowiącą w tej chwili najszerszą
z dostępnych ochronę przed takimi chorobami jak sepsa czy zapalenie opon mózgowordzeniowych.
Projekt finansowany jest z budżetu Gminy Kozienice przy 50 % wsparciu Fundacji „Zdrowe
Dziecko”. Z bezpłatnych szczepień mogą skorzystać dzieci urodzone w latach 2007 – 2014,
zameldowane na terenie Gminy Kozienice, które wcześniej nie zostały uodpornione przeciwko
tym bakteriom. Planowany koszt realizacji całego programu to kwota ok. 716 000 zł.
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Na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach opracowany został system wsparcia

rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji, które mogą ubiegać się o obniżenie o 50% opłaty
za korzystanie z zajęć przedszkolnych dla dzieci.


Przyznawane są stypendia Burmistrza Gminy Kozienice za szczególne wyniki

w nauce, osiągnięcia artystyczne i sportowe oraz zasad ich udzielania dla uczniów i studentów
I roku.
Stypendium ma na celu wspieranie i motywowanie ucznia do osiągania wysokich wyników
w nauce, kulturze oraz sporcie.
Stypendia przyznaje się uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych położonych na terenie Gminy Kozienice oraz studentom I roku
zamieszkałym na terenie Gminy Kozienice.
W/w stypendia przyznawane są za szczególne osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym
poprzedzającym rok szkolny, na który przyznaje się stypendium. Jest ono przyznawane
niezależnie od sytuacji materialnej kandydata i nie ma charakteru socjalnego.


Szeroką ofertę bezpłatnych zajęć tematycznych zapewniamy w Ognisku Pracy

Pozaszkolnej ,,Ogród Jordanowski” i Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka;


Rozszerzenie oferty edukacyjnej poprzez utworzenie Szkoły Muzycznej I Stopnia,

wspieranej aktywnie przez stowarzyszenie zrzeszające rodziców uzdolnionych muzycznie
dzieci.


Od kilku lat gmina buduje i modernizuje nowoczesne i bezpieczne place zabaw dla

dzieci w poszczególnych miejscowościach Gminy Kozienice;


Mając na uwadze ochronę rodzin wielodzietnych przed wzrostem kosztów utrzymania

Rada Miejska Przyjęła Uchwałę pozwalająca na zwolnienie z opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na terenie gminy na trzecie i każde następne dziecko wychowujące
się w rodzinie wielodzietnej w wieku do 18 lat.
7. Czy Pana zdaniem na terenie Gminy Kozienice istnieje problem braku dostępu do
punktów bezpłatnej pomocy prawnej? Jakie działania w tym zakresie powinien podjąć
samorząd?
Odpowiedź do 500 znaków
Moim zdaniem na terenie Gminy Kozienice taki problem nie występuje.
Musimy mieć świadomość, że wydatkowanie środków publicznych nie może mieć miejsca
w dziedzinach gospodarki, gdzie funkcjonuje swoboda działalności gospodarczej i jeżeli
na danym terenie ta działalność nie funkcjonuje. Na terenie naszej gminy działają zespoły
adwokackie i adwokaci udzielający porad prawnych. Bezpłatna pomoc prawna jest udzielana
osobom uprawnionym w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i Ośrodku Profilaktyki
Uzależnień. Bezpłatną pomoc prawną mogą otrzymać także Przewodniczący Jednostek
Pomocniczych Gminy tj sołtysi i przewodniczący komitetów osiedlowych u radcy prawnego
który obsługuje organy Gminy tj. Burmistrza i Radę Miejską.
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Mając na uwadze rosnące potrzeby mieszkańców naszej gminy związane z poradnictwem
prawnym w zakresie prawa rodzinnego w 1999 roku uruchomiony został punkt doradczy.
Punkt Porad Prawnych prowadzony jest przez Ośrodek Profilaktyki Uzależnień, który ma
swoją siedzibę w Kozienicach przy ul. Radomskiej 36.
Tworzenie punktów bezpłatnej pomocy prawnej nie należą do zadań gminy, jednak widząc
taką potrzebę taki punkt został utworzony. Ponadto pracownicy sądu i prokuratury, kozieniccy
adwokaci i radcowie prawni biorą udział w cyklicznych akcjach tzw. „Niebieski Parasol”,
udzielając bezpłatnych porad prawnych.
8. W jaki sposób Pana zdaniem władze samorządowe powinny współdziałać
z mieszkańcami przy podejmowaniu decyzji o nowych inwestycjach? Czy uważa Pan,
że w Gminie Kozienice przeprowadzane są efektywne konsultacje społeczne?
Odpowiedź do 1000 znaków
Konsultacje społeczne to proces złożony w którym można wyodrębnić podstawowe etapy:


informowanie o zamierzenia/planach,



prezentacja poglądów na sposoby rozwiązania problemu,



wymiana opinii,



znajdowanie rozwiązań,



informowanie o finalnej decyzji.

Realizacja w/w etapów wykonywana jest poprzez:


publikację projektu budżetu na stronach Urzędu Miejskiego,



przekazywanie

przedstawicielom

sołectw

i

komitetów

osiedlowych

budżetów

na cyklicznych zebraniach,


organizowanie corocznych spotkań z mieszkańcami Gminy, na których omawiane
są również sprawy inwestycyjne,



bieżąca konsultacja zakresu inwestycji z mieszkańcami w trakcie trwania procesu,



prowadzenie akcji pod nazwą „oczekiwania inwestycyjne mieszkańców Gminy”.

W związku z powyższym uważam, że konsultacje prowadzone są w sposób efektywny
i należyty.
9. Jak ocenia Pan poziom i funkcjonalność strony internetowej Urzędu Miejskiego
w Kozienicach? Czy Pana zdaniem spełnia ona współczesne standardy nowoczesnego
samorządu? Jakie Pana zdaniem ułatwienia dla mieszkańców powinien oferować
e-samorząd (np. system elektronicznej rejestracji dzieci w przedszkolach publicznych)?
Odpowiedź do 1000 znaków
Strona internetowa Urzędu Miejskiego dzieli się na dwie części. Pierwsza to część
informacyjno - promocyjna, druga to część urzędowa tzw. BIP, gdzie publikowane są oficjalne
dokumenty i informacje organów Gminy.
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Standard, który wczoraj był aktualny, niejednokrotnie jutro jest przestarzały i niefunkcjonalny.
Liczą się też nawyki i przyzwyczajenia. W 2015 roku zmianie ulegnie część informacyjno promocyjna po uruchomieniu dwóch programów (1. Elektroniczna Administracja i 2. Baza
Wiedzy) współfinansowanych w 85% ze środków unijnych we współpracy z Sejmikiem
Województwa Mazowieckiego.
Moim zdaniem nie zasadne jest wydawanie pieniędzy publicznych na system elektronicznej
rejestracji dzieci w przedszkolach, ponieważ od dwóch lat rodzice nie płacą za pobyt dziecka
w przedszkolu publicznym.
10. Jak odnosi się Pan do pomysłu utworzenia w Gminie Kozienice rady młodzieżowej?
Odpowiedź do 500 znaków
Bardzo pozytywnie. Zadaniem starszych pokoleń jest pokazywanie na czym polega istota
dobra publicznego czy uczestnictwa we wspólnocie, jaką jest nasza gmina. Dlatego rada
młodzieżowa może być takim polem, gdzie jednocześnie młodzi ludzie będą mogli wyrazić
swoje troski i oczekiwania, ale także i nauczyć się, jak funkcjonuje władza na szczeblu
samorządowym, jak wyglądają procedury i w jaki sposób zawierać kompromisy dla wspólnego
dobra. Ja mam też osobisty powód, aby cenić takie inicjatywy - zaczynałem przecież pracę
w samorządzie jako jeden z najmłodszych burmistrzów w Polsce.
11. Jaka jest Pana wizja
w Kozienicach?
Odpowiedź do 1000 znaków

zagospodarowania

Centrum

Kulturalno-Artystycznego

Program funkcjonalno użytkowy Centrum Kulturalno-Artystycznego został określony już
na etapie opracowania dokumentacji technicznej. Zgodnie z programem w obiekcie centrum
mieściły się będą:
1.

w części podziemnej - pomieszczenia techniczne i podziemny parking dla 82

samochodów osobowych,
2.

w części naziemnej od parteru do drugiego piętra – biblioteka, telewizja lokalna,

kawiarnia, powierzchnia usługowa, sala kameralna ze sceną i zapleczem (mniejsza sala
kinowa) o uniwersalnym przeznaczeniu 130 miejscami, galeria, dom kultury, szkoła muzyczna,
sala kinowa ze sceną i zapleczem (większa sala kinowa) o uniwersalnym przeznaczeniu
z 400 miejscami.
12. Jakie Pana zdaniem działania proekologiczne powinny zostać podjęte na terenie Gminy
Kozienice?
Odpowiedź do 500 znaków
Alternatywne źródła energii odnawialnej - program PROSUMENT – montaż mikroinstalacji
fotowoltaicznych.
Ograniczenie emisji CO2 - pozyskanie inwestorów do budowy farm fotowoltaicznych i dwóch
elektrowni wodnych na rz. Zagożdżonce.
Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe.
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Poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych.
Dbanie o zasoby przyrodnicze ze szczególnym uwzględnieniem zieleni miejskiej, edukacja
ekologiczna w szkołach i przedszkolach oraz nacisk na edukację dorosłych.
Utylizacja azbestu.
13. Jak ocenia Pan poziom bezpieczeństwa w Gminie Kozienice? Jakie działania w celu
jego poprawy powinien podjąć samorząd?
Odpowiedź do 1000 znaków
Corocznie Gmina Kozienice przekazuje środki finansowe na dotowanie zadań realizowanych
przez Komendę Powiatową Policji i Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.
Przy współudziale środków gminy realizowane są następujące przedsięwzięcia:
1. Przez Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego dokonywane są zakupy
pojazdów policyjnych, realizowane są dodatkowe służby policjantów oraz pokrywane są
koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem KPP Kozienice.
2. Przez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej realizowane są zakupy pojazdów
pożarniczych i sprzętu pożarniczego oraz pokrywane są koszty bieżącego utrzymania
strażnicy.
Dodatkowo w ramach realizacji zadania własnego jakim jest ochrona przeciwpożarowa gmina
realizuje zakupy pojazdów pożarniczych i sprzętu poprawiającego sprawność działań
jednostek OSP.
W chwili obecnej jesteśmy na etapie modernizacji i planujemy rozbudowę systemu
monitoringu wizyjnego miasta Kozienice, który poprawi bezpieczeństwo na terenie miasta.
Ważnym działaniem będzie także nawiązanie współpracy w zakresie bezpieczeństwa
z

mieszkańcami

poprzez

akcję

propagowania

bezpiecznych

zachowań

i

postaw

obywatelskich. Trwała współpraca pomiędzy policją a zwłaszcza dzielnicowymi, mieszkańcami
oraz samorządem to podstawa.
Opracowanie planu działań i wdrożenie akcji pn. „Bezpieczne nasze miasto Kozienice”
wśród młodzieży szkolnej.
Opracowanie akcji propagowania bezpiecznych zachowań oraz wyrażania sprzeciwu wobec
aktów wandalizmu poprzez zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz różnorodne formy
przekazu w mediach.
Opracowanie planu działań i wdrożenie akcji pn. „Bezpieczne nasze miasto Kozienice”
wśród mieszkańców miasta.
Opracowanie

akcji

propagowania

bezpiecznych

zachowań

i

postaw

obywatelskich

na zebraniach komitetów osiedlowych, określenie ram współpracy z przewodniczącymi
komitetów osiedlowych, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Ośrodkiem
Profilaktyki Uzależnień.
14. W czym Pana zdaniem tkwi największy potencjał Gminy Kozienice?
Odpowiedź do 500 znaków
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Gmina to nie tylko obszar na mapie - to przede wszystkim mądrzy ludzie. Potencjał, jaki tkwi
w naszej lokalnej społeczności daje nam naprawdę wiele atutów - Kozieniczanie to ludzie
energiczni, dobrze wykształceni, świadomi swojej wartości. Nie bez przyczyny to właśnie
w naszym rejonie powstaje jedna z największych inwestycji w Polsce - budowa bloku
energetycznego o mocy ponad 1000 MW w naszej kozienickiej elektrowni. Nie bez znaczenia
jest fakt, że w Kozienicach są gotowe kadry do realizacji a następnie obsługi tak ambitnego
projektu. Ale nie boimy się ambitnych wyzwań także w mniejszej skali.
15. Jakie są Pana pomysły na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kozienice?
Odpowiedź do 2000 znaków
Na podjęcie decyzji potencjalnego inwestora składa się wiele czynników. Ale na początku
musi pojawić się rzetelna informacja na temat gminy. Kozienice mają wiele atutów. Tak więc
myśląc o pozyskiwaniu przychylności inwestorów - na początku należy się skupić na dotarciu
z informacją na temat atutów gminy. Tych można wymieć sporo - od rozwiniętej infrastruktury
po wysoki kapitał społeczny oraz korzystne położenie geograficzne w Polsce.
Kolejną sprawą ułatwiającą życie przedsiębiorcom jest sprawna administracja. Jako burmistrz
mam na to wpływ i moim priorytetem jest budowanie takiej atmosfery pracy w naszym
urzędzie, aby sprawy były załatwiane sprawnie oraz skutecznie.
16. Podjęcie jakich działań Pan proponuje w celu „ściągnięcia” do Gminy Kozienice firm
z branży IT, przemysłu precyzyjnego, elektrotechnicznego i wysokich technologii,
biorąc pod uwagę korzystne położenie geograficzne i komunikacyjne Gminy Kozienice
oraz niewątpliwą wizytówkę i magnes jakim jest Elektrownia „Kozienice”?
Odpowiedź do 1000 znaków
Tak jak już mówiłem - nasza gmina to przede wszystkim ludzie jacy w niej mieszkają. Wiele
osób z naszej gminy pracuje w najbardziej znanym przedsiębiorstwie - kozienickiej elektrowni.
To zakład pracy, znany w całej Polsce - nowoczesny i pełniący niezwykle ważną rolę, bo
zapewniający bezpieczeństwo energetyczne Polsce. W elektrowni, która ciągle się
modernizuje pracują ludzie wielu specjalności: od energetyków po strażaków, od pracowników
ruchu ciągłego po specjalistów z kadr, od menadżerów po pracowników z działów
bezpieczeństwa. Ta suma doświadczeń daje niesamowity mix doświadczeń z wielu dziedzin,
które mogą być brane pod uwagę przez inwestorów.
Z drugiej strony miasto i gmina ciągle się rozwija, unowocześnia, po to aby wygodniej się
w nim żyło, spędzało czas i prowadziło interesy. Myślę, że to wszystko jest doskonałym
punktem wyjścia do dalszego zrównoważonego rozwoju gminy oraz budowy bogactwa
mieszkańców.
17. Każdy burmistrz jest menadżerem, który zarządza „firmą”. Jakie będą Pana trzy
najważniejsze priorytety w kwestii zarządzania Gminą Kozienice?
Odpowiedź do 200 znaków
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Dobra gmina to także sprawny urząd. W najbliższej kadencji chcę się skupić na poprawie
jakości obsługi mieszkańców w Urzędzie. Dobrze zarządzana gmina to także rozsądnie
wydawane środki publiczne, troska o zrównoważony budżet oraz o rozsądny plan
inwestycyjny. To moje priorytety.
18. Z jakimi trzema rzeczami/terminami/uczuciami kojarzy się Panu marka pn. „Gmina
Kozienice”?
Wymień trzy
Te terminy to: dom, nowoczesność, zrównoważony rozwój.

