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Miedzianka, dn. 03.06.2022 r. 

 

 

PROTOKÓŁ z dn. 03.06.2022 r. 

 

 

Na spotkaniu Rady Dialogu Społecznego dn. 03.06.2022 r. o godz. 11:00 w Zakładzie 

Miedzianka byli obecni jej członkowie, w osobach: 

 

1. Pan Jerzy Kwiatek 

2. Pan Dominik Budny 

3. Pan Julian Walas 

4. Pan Mariusz Krystyniecki 

5. Pani Jolanta Koczywąs 

 

Dodatkowo w spotkaniu uczestniczyli: Pani Halina Kopacz, Pan Konrad Mieszczankowski 

(Business Development Manager) 

 

Moderator: Dominik Budny - Specjalista ds. komunikacji 

 

Streszczenie przebiegu obrad: 

 

- Rada Dialogu Społecznego zobowiązuje się najpóźniej do dn. 10 września br. powołać 

nowego członka za śp. Zdzisława Kopacza (sołtys miejscowości Skałka) organizując spotkanie  

z sołtysami miejscowości: Miedzianka, Podpolichno, Gałęzice, Rykoszyn, Zajączków, 

Bławatków, Skałka. 

 

- Podjęto decyzję, że projekty na rok kolejny do Rady Dialogu Społecznego powinny być 

zgłaszane najpóźniej do dn. 30 października w danym roku, a w wyjątkowych okolicznościach 

za jednomyślnie, za zgodą wszystkich członków Rady Dialogu Społecznego. 

 

- Rada Dialogu Społecznego omówiła następujące projekty dla poniższych miejscowości: 
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PODPOLICHNO: 

 

- Dla Podpolichna członkowie Rady Dialogu Społecznego ustalili, że spotkają najpóźniej do dn. 

10 czerwca br. przy drodze wiejskiej nr 697 o długości ok. 1 km i nr 670/1 o długości ok. 0,8 

km. Do ustalenia kwestia, kto zajmie się rozplantowaniem kruszywa na drodze. 

- W związku z budowie sieci energetycznej od wsi Charężów do drogi powiatowej nr 0275T, 

Rada Dialogu Społecznego wymaga dokumentacji technicznej, w tym kosztorysu, którą 

zrealizował Urząd Gminy w Chęcinach i wyraził wstępnie wolę wykonania instalacji 

oświetleniowej przy wsparciu Rady Dialogu Społecznego. Do realizacji konieczne jest ustalenie 

kosztów między gminą, a Radą Dialogu Społecznego. 

- #SerceOdNordkalk - pojemnik na plastikowe nakrętki dla szkoły w Polichnie. Zadanie zostało 

wykonane. 

 

GAŁĘZICE: 

 

- Odcinek drogi Gałęzice-Borki został zrealizowany wspólnie z Gminą Piekoszów, gdzie  

w ramach w modernizacji została zmieniona podbudowa i wykonano nakładkę asfaltową. 

Zadanie zostało wykonane. 

- Kruszywo z przeznaczeniem na naprawę dróg w miejscowości Gałęzice. Zadanie zostało 

wykonane. 

- Wsparcie przy instalacji oświetlenia pomiędzy miejscowościami Rykoszyn i Gałęzice - brak 

informacji od Jednostek Samorządu Terytorialnego dotyczący wykonanej dokumentacji 

projektowej. 

 

RYKOSZYN: 

 

- Mycie i zamiatanie chodnika w Rykoszynie: ul. Świętokrzyska od miejscowości Skałka  

do posesji 99, Mycie i zamiatanie jezdni: ul. Świętokrzyska do nr 83 od Skałki. 

- Kruszywo na utwardzenie dróg w Rykoszynie: dojazd do ul. Świętokrzyskiej - 150 t,  

ul. Urzędnicza - 200 t, ul. Ziemska - 200 t. 

- Plac zabaw Rykoszyn - projekt jest w trakcie realizacji. 
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ZAJĄCZKÓW: 

 

- Remont drogi dojazdowej do działek o numerze 23 w Zajączkowie, która jest w złym stanie  

o długości ok. 800 m (przekazanie kruszywa o frakcji 0/31,5 wraz z transportem oraz 

rozplantowaniem) projekt zostanie zrealizowany w tym roku. 

- Remont drogi nr 468 - projekt zostanie zrealizowany w tym roku. 

 

BŁAWATKÓW: 

 

- Projekty zgłoszone przez Sołtysa po terminie przeszły na kolejny rok. 

 

SKAŁKA: 

 

- Stoły i ławy do altany - realizacja zadania po wyborze nowego członka Rady Dialogu 

Społecznego. 

- Plac zabaw w zależności zagospodarowania terenu przez Gminę Piekoszów. 

- Przystanek - ustalenie kto jest właścicielem przystanku i uzyskanie od organu administracji 

publicznej zgody na renowacje. 

 

- W trakcie spotkania nie były poruszane żadne dodatkowe kwestie, a także nie wpłynęły 

dodatkowe pytania/ wnioski.  

- Kolejne spotkanie Rady Dialogu Społecznego zaplanowano na wrzesień 2022 roku  

(w zależności od sytuacji epidemiologicznej na terenie Polski). 


