
Protokół Nr XXVI/2009 
z sesji Rady Gminy Gniewoszów, która odbyła się w dniu 16 lutego 2009r. 

 
 

Czas trwania sesji od godz. 1200 do godz.1335. 
Na 15 osobowy ustawowy skład Rady Gminy w sesji udział wzięło – 15 radnych. 
Radni obecni: 

1. Banaś Maria Halina – Przewodnicząca Rady Gminy 
2. Gugała Andrzej – Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
3. Sadura Henryk – Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
4. Bąk Roman 
5. Jakubowska Jolanta 
6. Kaczkowski Wiesław 
7. Kamionka Łukasz 
8. Karsznia Krzysztof 
9. Kubicka Danuta 
10. Pytrus Roman 
11. Gawinek Tadeusz 
12. Szafranek Krystyna 
13. Szczepaniak Mariusz 
14. Tyburcy Jan 
15. Pułka Jan Tadeusz  

Spoza składu Rady Gminy w obradach udział wzięli:  
� Wójt Gminy – Stefan Marek Banaś 
� Z-ca Wójta – Bogdan Przychodzeń 
� pracownicy Urzędu Gminy zgodnie z listą obecności 
� Kierownik Posterunku Policji - Wacław Postek 
� Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gniewoszowie - ElŜbieta Łyszcz  
� Dyrektor ZSP w Gniewoszowie - Teresa Filiks 
� Dyrektor PSP w Borku - Dorota Janus 
� Firma Ekowat – Maciej Miłobędzki 
� Firma Ekowat – Robert Specht 

 
Ad. 1. Otwarcie obrad. 
 Obrady otworzył i im przewodniczyła Pani Maria Halina Banaś - Przewodnicząca Rady Gminy, 
stwierdziła qvorum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał. Po czym powitała 
przybyłych radnych, a w ich imieniu i w imieniu własnym: Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, 
Sołtysów, Dyrektorów szkół, Kierownika Posterunku Policji w Gniewoszowie, Przedstawicieli 
Firmy Ekowat oraz pracowników Urzędu Gminy. Następnie zaproponowała wprowadzenie w 
porządku obrad zmiany polegającej na zmianie kolejności punktów, tj. przeniesienie pkt 9 lit b „ 
Prezentacja projektu budowy farmy wiatrowej na terenie gminy Gniewoszów” i realizację go w 
pkt 2 
Następnie odczytała zmieniony porządek obrad:  

1. Otwarcie obrad. 
2. Prezentacja projektu budowy farmy wiatrowej na terenie gminy Gniewoszów. 
3. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy 



4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami. 
5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu działania Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Gniewoszowie za 2008r. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej Wójtowi Gminy 

Gniewoszów. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budŜetu gminy na 2009r. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięŜnego dla członków 

ochotniczej straŜy poŜarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub w 
szkoleniu poŜarniczym organizowanym przez Państwową StraŜ PoŜarną lub gminę. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej. 
10. Pytania i wnioski. 

a) Zapoznanie Rady Gminy z pismem dotyczącym lokalizacji przystanków 
autobusowych w pasie drogi wojewódzkiej nr 738. 

11. Zamknięcie obrad.  
Do zmienionego porządku obrad nie zgłoszono uwag. Za przyjęciem porządku obrad głosowało – 
15 radnych – wszyscy radni obecni na sali obrad  
 

Ad. 2. Prezentacja projektu budowy farmy wiatrowej na terenie gminy Gniewoszów. 

Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Maria Halina Banaś udzieliła głosu przedstawicielowi firmy 
Ekowat – Panu Robert Specht, który przedstawił informację na temat projektu budowy farmy 
wiatrowej na terenie gminy Gniewoszów. Na wstępie poinformował, Ŝe firma wykonuje projekty 
pod budowę farm wiatrowych na terenie południowej Polski, z wstępnych obserwacji wynika, Ŝe 
równieŜ tereny gminy Gniewoszów mogłyby się nadawać pod budowę farmy wiatrowej. 
Następnie wyjaśnił, Ŝe grunty pod budowę elektrowni wiatrowych obejmują powierzchnię od 

1.500 do 2.500 m2, firma zawiera z właścicielami nieruchomości gruntowych umowę dzierŜawy 
na okres 30 lat, czynsz dzierŜawny wynosi 15.000 zł. rocznie, równieŜ dla właściciela sąsiedniej 
nieruchomości jest przewidziana gratyfikacja jednorazowa lub w postaci czynszu rocznego. 
Nadmienił, Ŝe budowa farmy wiatrowej objęła by teren na południe od Gniewoszowa z 
podłączeniem do stacji rozdzielczej w Bronowicach lub do sieci, która przechodzi wzdłuŜ linii 
110. Referujący równieŜ dodał, Ŝe farma wiatrowa powinna być wybudowana na terenie 
odkrytym i na działkach o odpowiedniej szerokości. Kolejno wyjaśnił, Ŝe przed podpisaniem 
umowy dzierŜawy z właścicielami gruntu są podpisywane umowy wstępne, aby móc rozpocząć 
rozmowy z energetyką i po uzyskaniu przez firmędanych dotyczących wyników badań wiatru, 
środowiskowych uwarunkowań są  podpisywane  umowy notarialne, przy czym firma Ekowat 
ponosi koszty notariusza i geodety, który dokona wydzielenia działki. 

Radna – Pani Krystyna Szafranek zapytała - „czy są prowadzone badania wiatru na terenie 
wybranym pod budowę farmy wiatrowej?” 

Pan Robert Specht odpowiedział, Ŝe wg wstępnej informacji jest to dobry teren pod budowę 
farmy wiatrowej, gdyŜ teren ten znajduje się w korytarzu Wisły, natomiast badanie wiatru jest 
bardzo kosztowne i jeŜeli nie dojdzie do podpisania umów wstępnych z właścicielami gruntów, 
to nie będą prowadzone badania wiatru, gdyŜ koszt tych badań wynosi ok. 200.000 zł. Dodał, Ŝe 
wszystkie koszty związane z budową farmy ponosi firma Ekowat z siedzibą w Słupsku, łącznie z 
kosztami zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Gmina nie partycypuje w kosztach 
budowy farmy wiatrowej, natomiast osiąga wpływy z tytułu podatku od nieruchomości - przy 20 
wiatrakach jest to kwota 1,5 mil. zł. Rocznie 



Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Maria Halina Banaś zapytała - „kto płaci podatek, czy 
rolnicy czy firma Ekowat?” 

Pan Robert Specht odpowiedział, Ŝe podatek rolny płaci właściciel działki, natomiast firma 
Ekowat płaci właścicielowi czynsz dzierŜawny. 

 Radna - Pani Krystyna Szafranek zapytała - „ile na terenie Polski znajduje się ferm 
wiatrowych?” 

Pan Maciej Miłobędzki odpowiedział, Ŝe na terytorium Polski obecnie znajduje się 600 
wiatraków, farmy składają się od 6 do 20 wiatraków, a wielkość zaleŜy od moŜliwości 
przyłączenia energetycznego. Dodał, Ŝe elektrownie ekologiczne rozwijają się bardzo szybko od 
czasu gdy Unia Europejska zapowiedziała wprowadzenie kar za zanieczyszczenie środowiska. 

Radna - Pani Krystyna Szafranek zapytała - „ile czasu trwałaby budowa farmy wiatrowej?” 

 Pan - Robert Specht odpowiedział, Ŝe badanie wiatru trwa 1 do 2 lat i dopiero potem następuje 
proces ostateczny, a więc budowa farmy, która trwa kilka miesięcy. 

Radna - Pani Krystyna Szafranek zapytała - „ jaka powinna być odległość od budynków 
mieszkalnych?” 

Pan Robert Specht odpowiedział, Ŝe odległość od budynków powinna wynosić 500 m, natomiast 
jeŜeli właściciel się zgodzi odległość ta moŜe być trochę mniejsza.. 

Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Maria Halina Banaś zapytała - „jakiej wysokości są 
wiatraki?” 

Pan Robert Specht odpowiedział, Ŝe wysokość wiatraka przemysłowego wynosi 100m, a jeden 
wiatrak kosztuje od 3 do 3,5 mil. euro, a więc jest to o inwestycja o bardzo duŜej wartości.  

Radny - Pan Jan Tadeusz Pułka zapytał – „czy farma wiatrowa ma szkodliwy wpływ na 
uprawy?”  

Pan Robert Specht odpowiedział Ŝe istnienie farmy nie nie szkodzi uprawom. 

Radny - Pan Andrzej Gugała zapytał - „czy firma Ekowat nie boi się o zbyt na wyprodukowaną 
energię?” 

Pan Robert Specht odpowiedział, Ŝe jest określone ile firma moŜe wyprodukować energii i ile 
moŜna podłączyć do sieci, a o sprzedaŜ nie obawia się gdyŜ firma moŜe sprzedać prąd 
dowolnemu dystrybutorowi, nawet za granicę. 

Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Maria Halina Banaś zapytała - „czego po pierwszym 
spotkaniu spodziewają się od rady gminy przedstawiciele firmy?” 

Pan Robert Specht odpowiedział, Ŝe praktyka wykazała, Ŝe w pierwszej kolejności o planowanej 
inwestycji na terenie gminy naleŜy powiadomić wójta i radę gminy oraz sołtysów. 

Wójt Gminy – Stefan Marek Banaś zabierając głos powiedział, Ŝe o wszystkich poczynaniach 
firma Ekowat będzie informowała, a informacje te będą przekazywane radzie gminy i sołtysom. 

 Sołtys wsi Mieścisko - Pan Krzysztof Kępka zapytał - „w jaki sposób połączone są wiatraki?”  

Pan Robert Specht odpowiedział, Ŝe kable są przeprowadzane pod ziemią. Dodał równieŜ, Ŝe 
wzór umowy, która będzie zawierana z poszczególnymi właścicielami nieruchomości 
gruntowych zostanie u Pana Wójta, aby radca prawny mógł sprawdzić i ewentualnie zapoznać się 



z jej treścią zainteresowane osoby. Obecnie firma  wystąpi o mapy ewidencyjne 1:5000, 
sprawdzone zostanie na mapie wysokościowej połoŜenie gruntu, ustalone zostaną działki, 
których wydzierŜawieniem, zainteresowana będzie firma, po czym zwróci się do ich właścicieli z 
zapytaniem czy wyraŜają zgodę na wydzierŜawienie gruntu, zostaną równieŜ przeprowadzone 
rozmowy z sąsiadami, by uzyskać zgodę i sporządzić wstępne umowy. 

Sołtys wsi Mieścisko - Pan Krzysztof Kępka zapytał - „na jakiej długości są ustawione wiatraki?”  

Pan Robert Specht odpowiedział, Ŝe generalnie staramy się ustawiać wiatraki jak najbliŜej drogi, 
aby nie zabierać rolnikom pola, równieŜ firma utwardza i wykonuje drogę prowadząca do farmy 
wiatrowej, o szer. 4m i wzdłuŜ tej drogi prowadzone jest okablowanie. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Pan Andrzej Gugała - „zapytał kto decyduje, na których 
działkach będą ustawione wiatraki” 

Pan Robert Specht odpowiedział, Ŝe projekt wskaŜe, gdyŜ w tym celu są prowadzone badania 
wiatru. 

Pan Robert Specht zwrócił się z prośbą o udostępnienie danych adresowych sołtysów. 

Sołtysi wyrazili zgodę na udostępnienie danych adresowych. 

Ad. 3. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy. 

Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Maria Halina Banaś stwierdziła, Ŝe na sali obrad został 
wyłoŜony protokół Nr XXV/2009 z obrad poprzedniej sesji, z którego treścią mieli moŜliwość 
zapoznania się radni. Do treści protokółu nie wniesiono uwag, wobec czego Przewodnicząca 
Rady Gminy poddał fakt przyjęcia protokółu pod głosowanie - za przyjęciem protokółu 
głosowali wszyscy obecni na sali obrad radni - 15 osób. 

Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami. 

Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu Wójtowi Gminy, który  poinformował, Ŝe w okresie 
między sesjami podjął następujące działania: 

� przygotowano dokumentację do złoŜenia wniosków do Urzędu Marszałkowskiego na 
„Termomodernizację szkoły PSP w Borku”, „Termomodernizację budynku po 
SPZOZ w Sarnowie”, dokumentację na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości 
Borek”, „Przebudowę drogi gminnej w Marianowie”, „Przebudowę drogi gminnej w 
Wysokim Kole”, „Modernizację drogi dojazdowej w Sarnowie”, 

� zlecono wykonanie dokumentacji na budowę boiska szkolnego  wielofunkcyjnego 
przy szkole w Wysokim Kole, 

� rozwaŜamy moŜliwość opracowania dokumentacji na dokończenie ogrodzenia boiska 
w Gniewoszowie, 

� w najbliŜszych dniach zostanie ogłoszony przetarg na przeprowadzenie remontu w 
budynku Urzędu Gminy obejmującego II piętro oraz I piętro: sekretariat, gabinet 
Wójta i Sekretarza Gminy, 

� gmina otrzymała odpowiedź na protest złoŜony w związku z wnioskiem do Urzędu 
Marszałkowskiego na budowę oczyszczalni ścieków w Oleksowie informującą, Ŝe 
wniosek przekazano powtórnie do rozpatrzenia do Jednostki WdraŜania i w 
najbliŜszych dniach powinnyśmy otrzymać odpowiedź 



� sanepid po raz drugi przeprowadził kontrolę na targowisku w Gniewoszowie, po 
kolejnej skardze na funkcjonowanie targowiska w Gniewoszowie przy ul. Rynek. 
Wójt Gminy w tym miejscu wyjaśnił, iŜ zakładano, Ŝe targowisko przetrwa do czasu 
budowy drogi wojewódzkiej nr 738, ale w obecnej chwili naleŜy coś w tym zakresie 
zdecydować. Następnie powiedział, Ŝe jego propozycja jest taka, aby powrócić z 
handlem na ul. Kozienicką, uzasadniając swoje stanowisko tym, Ŝe miejsce 
przeznaczone pod targowisko musi spełniać określone warunki tj. musi być woda, 
utwardzony plac, w-c, oświetlenie, a te warunki na dzień dzisiejszy spełnia plac 
targowy, który od dawna istnieje przy ul. Kozienickiej, 

� poinformował o wyjeździe organizowanym dla radnych i sołtysów do Sejmu RP w 
dniu 04 marca 2009r. 

 Do przedstawionego sprawozdania pytań nie zgłoszono. 

Ad. 5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu działania Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gniewoszowie za 2008r. 

Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Maria Halina Banaś udzieliła głosu Kierownikowi GOPS – 
Panu Bogdanowi Przychodzeń, który omówił sprawozdanie realizacji zadań z zakresu działania 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie za 2008r. 

Do przedstawionej informacji uwag nie zgłoszono. 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej Wójtowi Gminy 
Gniewoszów. 
Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Maria Halina Banaś udzieliła głosu Sekretarz Gminy – Pani 
Izabeli Kierasińskiej, która odczytała projekt uchwały. 
Do odczytanego projektu uchwały nie zgłoszono pytań. Przewodnicząca Rady Gminy poddała 
fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni na sali 
obrad radni – 15 osób. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła fakt przyjęcia uchwały. 
Uchwała Nr XXVI/143/09 
Przewodnicząca Rady Gminy w tym miejscu złoŜyła gratulacje Wójtowi Gminy z racji 
obchodzonego jubileuszu 40 lat pracy i jednocześnie podziękowała za miłą współpracę i wysiłek 
wkładany w pracę na rzecz lokalnej społeczności. 
Następnie gratulacje i Ŝyczenia złoŜył w imieniu pracowników Urzędu Gminy Zastępca Wójta 
Gminy – Pan Bogdan Przychodzeń. 
Wójt Gminy podziękował za Ŝyczenia i przypomniał, Ŝe naleŜy nadal pracować do całej gminy, 
stale to przypomina pracownikom mając na uwadze fakt, ze kaŜdemu w obecnych czasach 
powinno zaleŜeć na pracy. 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budŜetu gminy na 2009r. 
Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Maria Halina Banaś udzieliła głosu Skarbnikowi Gminy – 
Pani Marii Woźniak, która poinformowała, Ŝe zmiana dotyczy zwiększenia środków finansowych 
w budŜecie gminy. Zwracając szczególna uwagę na realizację planowanego zadania 
inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja budynku PSP w Borku” na wykonanie, którego 
w budŜecie gminy było zaplanowane 50.000zł. z myślą o tym, Ŝe pozostałe środki gmina otrzyma 
w ramach dotacji z PFOŚiGW w Kozienicach, na dzień dzisiejszy jeszcze Rada Powiatu nie 
podjęła Ŝadnej uchwały w tym przedmiocie. Gmina chcąc ogłosić przetarg na realizację w/w 
zadania i podpisać umowę z wykonawcą musi zabezpieczyć środki w odpowiedniej wysokości w 
budŜecie gminy. W tym celu przedstawiła propozycje przesunięć w budŜecie gminy polegających 



na zabezpieczeniu odpowiednich środków, jednocześnie informując, Ŝe po otrzymaniu dotacji ze 
Starostwa Powiatowego środki te zostaną uzupełnione w poszczególnych działach i rozdziałach. 
Po czym odczytała projekt uchwały. 

Do odczytanego projektu uchwały uwag nie wniesiono. Przewodnicząca Rady Gminy poddała 
fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni na sali 
obrad radni – 15 osób. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła fakt przyjęcia uchwały. 

Uchwała Nr XXVI/144/09 

Ad. 8.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięŜnego dla 
członków ochotniczej straŜy poŜarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub w 
szkoleniu poŜarniczym organizowanym przez Państwową StraŜ PoŜarną lub gminę. 
Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Maria Halina Banaś udzieliła głosu Wójtowi Gminy – Panu 
Stefanowi Markowi Banasiowi, który wyjaśnił, Ŝe projekt uchwały w sprawie ustalenia 
ekwiwalentu pienięŜnego dla członków  Ochotniczej StraŜy PoŜarnej po raz kolejny jest 
przedmiotem obrad, poniewaŜ w pierwotnie przyjętych uchwałach uchwalono jedną stawkę w 
wysokości 13 zł. za godzinę udziału w akcji poŜarniczej i w szkoleniu poŜarniczym 
organizowanym przez Państwową StraŜ PoŜarną lub gminę. W związku z powyŜszym wyjaśnił, 
Ŝe stawka ta okazała się za wysoka, gdyŜ środki zaplanowane na Ochotnicze StraŜe PoŜarne w 
budŜecie gminy na 2009r.  pochłonie wypłata ekwiwalentów dla straŜaków. Dlatego teŜ na 
zebraniach ze straŜakami ustalono, iŜ za szkolenia organizowane Przez Państwową StraŜ PoŜarną 
lub przez gminę ekwiwalent będzie wynosił 7 zł., natomiast bez zmian pozostaje wysokość 
ekwiwalentu pienięŜnego za udział w akcjach poŜarniczych. 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła inspektora ds obsługi rady o odczytanie 
projektu uchwały. Do odczytanego projektu uchwały uwag nie wniesiono. Przewodnicząca Rady 
Gminy poddała fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowali 
wszyscy obecni na sali obrad radni – 15 osób. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła fakt 
przyjęcia uchwały. 

Nr XXVI/145/09 

Ad. 9.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej. 
Rady Gminy – Pani Maria Halina Banaś udzieliła głosu inspektorowi ds obsługi rady - Pani 
Monice Gogacz, która wyjaśniła, Ŝe w związku ze zmianą ustawy o pracownikach 
samorządowych zachodzi konieczność dostosowania zapisów statutu gminy do przepisów w/w 
ustawy. NaleŜy więc powołać doraźną komisję, której zadaniem będzie opracowanie i 
przedłoŜenie Radzie Gminy propozycji zmian w statucie gminy Gniewoszów. 
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o wskazanie trzech osób, które chciałyby wziąć udział w 
pracach Komisji Statutowej. 
Radna - Pani Jolanta Jakubowska zgłosiła kandydaturę Radnego - Pana Romana Bąka 
Radny - Pan Roman Bąk wyraził zgodę na udział w pracach Komisji Statutowej. 
Radny - Pan Roman Pytrus zgłosił kandydaturę Radnej - Pani Krystyny Szafranek. 
Radna – Pani Krystyna Szafranek wyraziła zgodę na udział w pracach Komisji Statutowej. 
Radny – Pan Tadeusz Gawinek zgłosił kandydaturę Radnego - Pana Henryka Sadury . 
Radny – Pan Henryk Sadura wyraził zgodę na udział w pracach Komisji Statutowej. 
Następnie inspektor ds. obsługi rady odczytała projekt uchwały. Do odczytanego projektu 
uchwały uwag nie wniesiono. Przewodnicząca Rady Gminy poddała fakt przyjęcia uchwały pod 
głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni na sali obrad radni – 15 osób. 



Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła fakt przyjęcia uchwały. 
Uchwała Nr XXVI/146/09 
 
Ad. 10. Pytania i wnioski. 
a) Zapoznanie Rady Gminy z pismem dotyczącym lokalizacji przystanków autobusowych w 
pasie drogi wojewódzkiej nr 738.  
Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Maria Halina Banaś udzieliła głosu Wójtowi Gminy – Panu 
Stefanowi Markowi Banasiowi, który wyjaśnił, Ŝe wpływały do gminy skargi odnośnie 
lokalizacji przystanku autobusowego przy drodze wojewódzkiej nr 738 w Sławczynie oraz 
wcześniej równieŜ w sprawie lokalizacji przystanku w Wysokim Kole i po drugiej interwencji w 
sprawie zmiany lokalizacji przystanków autobusowych w pasie drogi wojewódzkiej nr 738 w 
Sławczynie i w Wysokim Kole ma przyjechać odpowiednia komisja w dniu 17 lutego br. o godz. 
10.00 w celu ustalenia ewentualnych zmian. 

Radny - Pan Roman Bąk zabierając głos w sprawie targowiska powiedział, Ŝe moŜe być problem 
z dalszym funkcjonowaniem targowiska przy ul Kozienickiej, poniewaŜ są osoby, które będą 
chciały grunty, na którym jest ono usytuowane wyprawować? 

Wójt Gminy – Pan Stefan Marek Banaś odpowiedział Ŝe na tą nieruchomość jest załoŜona księga 
wieczysta, dodał, Ŝe przywracając targowisko na dawnym terenie gmina nie ponosi Ŝadnych 
kosztów, natomiast na kaŜdym nowym miejscu będzie trzeba ponieść stosunkowo wysokie 
koszty: doprowadzenie wody, podłączenie prądu, utwardzenie terenu, w-c. Wójt Gminy 
nadmienił, Ŝe były osoby, które chwaliły fakt przeniesienia targowiska na ul. Kozienicką w 
poprzednich latach. Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Maria Halina Banaś zabierając głos 
powiedziała, Ŝe na temat targowiska była rozmowa na posiedzeniach Komisji Rady Gminy, 
podczas których analizowano moŜliwość lokalizacji targowiska na placu naprzeciw banku, ale na 
razie jeszcze nie jest uregulowana do końca sprawa własności działki oraz utworzenie targowiska 
w tym miejscu  stanowi duŜy wydatek, w obecnym miejscu byłoby równieŜ tylko do czasu 
budowy drogi wojewódzkiej nr 738, ale skargi zgłaszane do Sanepidu przyczyniły się do tego, Ŝe 
musimy podjąć jakieś działania i nie moŜemy tego w nieskończoność przeciągać, poniewaŜ 
naleŜy udzielić odpowiedzi. Następnie powiedziała, Ŝe gmina nie zbiera od początku roku opłaty 
targowej, zostanie powieszona tablica informująca, Ŝe handel odbywa się na placu targowym 
przy ul. Kozienickiej i wówczas handlujący muszą wiedzieć, Ŝe prowadząc handel przy ul Rynek 
robią to na własne ryzyko. Reasumując powiedziała, Ŝe decyzja naleŜy do Wójta Gminy 
chciałby, aby równieŜ w tym przedmiocie rada wyraziła swoją opinię do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie propozycję Wójta Gminy powrotu z 
targowiskiem na ul. Kozienicką. Za w/w propozycją głosowało 13 radnych. 

Sołtys wsi Zalesie – Pan Tadeusz Ziemski powiedział, Ŝe przenosząc targowisko na ul. 
Kozienicką całkowicie zlikwiduje się tradycję targów w Gniewoszowie. 

Komendant Posterunku Policji – Pan Wacław Postek zabierając głos powiedział, Ŝe miejsce pod 
targowisko wyznacza Urząd Gminy tj. Wójt i Rada Gminy, natomiast jedno jest pewne, Ŝe nie 
moŜe być targowiska przy ul Rynek, poniewaŜ blokuje dojazd do posesji i znajduje się w pasie 
drogi. 

Radna - Pani Krystyna Szafranek zabierając głos powiedziała, Ŝe moŜe w przyszłości znajdziemy 
jakieś inne miejsce na lokalizację targowiska, bardziej korzystne dla mieszkańców. 

 



Ad. 11. Zamknięcie obrad.  
W związku z tym, Ŝe porządek obrad został wyczerpany Przewodnicząca Rady Gminy dokonał 
zamknięcia obrad dwudziestej szóstej sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 

Protokołowała : Monika Gogacz 

- insp. ds. obsługi rady gminy 

Maria Halina Banaś 

Przewodnicząca Rady Gminy 


