
Protokół Nr XXVIII/2009 
z sesji Rady Gminy Gniewoszów, która odbyła się w dniu 22.04.2009 r. 
 
 

Czas trwania sesji od godz. 1205 do godz.1340. 
 
Na 15 osobowy ustawowy skład Rady Gminy w sesji udział wzięło – 15 radnych. 
 
Radni obecni: 

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

 
Spoza składu Rady Gminy w obradach udział wzięli:  

� Wójt Gminy – Stefan Marek Banaś 
� Zastępca Wójta, Kierownik GOPS – Bogdan Przychodzeń 
� sołtysi zgodnie z listą obecności, 
� pracownicy Urzędu Gminy zgodnie z listą obecności, 
� Kierownik SPZOZ w Gniewoszowie - Katarzyna Tymińska 
� Księgowa SPZOZ – Marianna Jagieło 
� Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów – Ilona Lentas 
� Kierownik Posterunku Policji w Gniewoszowie – Wacław Postek          

 
Ad. 1. Otwarcie obrad. 
Obrady otworzyła i im przewodniczyła Pani Maria Halina Banaś – Przewodnicząca Rady Gminy, 
powitała przybyłych radnych, a w ich imieniu i w imieniu własnym: Wójta Gminy, Zastępcę 
Wójta Gminy, Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów, Sołtysów, Kierownika 
SPZOZ w Gniewoszowie, Kierownika Posterunku Policji w Gniewoszowie pracowników Urzędu 
Gminy. 
Po czym zaproponowała wprowadzenie zmiany do porządku obrad polegającej na w punkcie 
„Pytania i wnioski” podpunktu  

1. „Omówienie podania dotyczącego sprzedaŜy nieruchomości gruntowej, zabudowanej, 
połoŜonej w Gniewoszowie przy ul. Oleksowskiej, stanowiącej własność gminy 
obecnej lokatorce – Pani E. S.”.  



Następnie odczytała zmieniony porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy. 
3. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres między sesjami Rady Gminy. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy z wykonania budŜetu gminy, 

w tym: 
� rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za 2008r.; 
� zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gniewoszów; 
� przedstawienie opinii RIO dotyczących sprawozdania Wójta Gminy oraz 

wniosku Komisji Rewizyjnej; 
� głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do budŜetu gminy na 2009r. oraz 

udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Kozienicach oraz Policji. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie za 2008r. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki 

Publicznej Gminy Gniewoszów. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu w sprawie wysokości oraz 

szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego 
oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, nagród oraz wysokości 
i zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Gniewoszów. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Pana Stefana 
Marka Banasia. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/149/09 Rady Gminy w 
Gniewoszowie z dnia 04 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do 
realizacji projektu systemowego pn.„Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – 
promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Gniewoszów” w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VII Promocja 
integracji społecznej,Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 
Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/141/09 Rady Gminy w 
Gniewoszowie z dnia 07 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia diet dla Radnych Rady 
Gminy w Gniewoszowie. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J. S. na działalność 
Wójta Gminy w Gniewoszowie 

14. Pytania i wnioski. 
a) Omówienie podania dotyczącego sprzedaŜy nieruchomości gruntowej, 

zabudowanej, połoŜonej w Gniewoszowie przy ul. Oleksowskiej, stanowiącej 
własność gminy obecnej lokatorce – Pani E. S.”. 

15. Zamknięcie obrad. 



 
Do zmienionego porządku obrad nie zgłoszono uwag. Za przyjęciem porządku obrad głosowało – 
15 radnych – wszyscy radni obecni na sali obrad. 
 
Ad. 2. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy. 
 Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Maria Halina Banaś stwierdziła, Ŝe na sali obrad 
został wyłoŜony protokół Nr XXVII/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 radni - 15 osób. 
 
Ad. 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami Rady Gminy. 

 Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu Wójtowi Gminy, który poinformował, Ŝe w 
okresie od ostatniej sesji podjęto następujące działania: 

� przeprowadzono przetarg na termomodernizację budynku PSP w Borku, na drogę 
w Borku oraz w Wysokim Kole dodając, Ŝe wszystkie przetargi wyszły korzystnie, 
taniej od kosztorysu; 

� zakończono remont mieszkań w Sarnowie, które przygotowano dla lokatorów 
budynku komunalnego przy ul. Rynek w Gniewoszowie; 

� zlecono przeprowadzenie remontu ujęć chemizacyjnych, które zostaną 
uruchomione w okresie letnim; 

� rozpoczęto remont remizy straŜackiej w Sarnowie; 

� zaplanowano na miesiąc maj remont remizy straŜackiej w Wysokim Kole, gdzie 
ma być zorganizowana świetlica wiejska; 

� dokonano przeglądu dróg gminnych i podjęto decyzję o ogłoszeniu przetargu na 
tłuczeń, aby uzupełnić te odcinki dróg, które są w najgorszym stanie, wśród 
których są drogi dojazdowe do pól i do domów; 

� w najbliŜszych dniach będą wykonywane na terenie gminy prace równiarką; 

� uczestniczył wraz z Zastępcą Wójt w radzie technicznej oceniająca projekt 
przebudowy drogi wojewódzkiej wraz z rondem w Gniewoszowie, na posiedzeniu 
której zobowiązano projektanta do dokonania pewnych poprawek, równieŜ w dniu 
dzisiejszym w Urzędzie Gminy jest pracownik Wojewódzkiego Zarządu Dróg, 
który wspólnie z pracownikiem ds. dróg pracują nad tym, aby na czas uporać się ze 
wszystkimi trudnościami. 

� Do przedstawionej informacji nie zgłoszono pytań Przewodnicząca Rady Gminy 
podziękowała Wójtowi Gminy.  

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium. 
Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu Pani Marii Woźniak Skarbnikowi Gminy, która 
przypomniała, Ŝe kaŜdy z radnych otrzymał materiał sprawozdawczy, który był takŜe omawiany 
na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy wobec czego Przewodnicząca Rady Gminy 
poprosiła Panią Skarbnik o udzielenie odpowiedzi na ewentualne pytania oraz o dyskusję nad 
sprawozdaniem – nikt z radnych nie zabrał głosu. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią 



Skarbnik Gminy o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w 
Radomiu o przedłoŜonym przez Wójta Gminy Gniewoszów sprawozdaniu z wykonania budŜetu 
za 2008r., a następnie Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Panią Jolantę Jakubowską o 
odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium oraz opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu na temat wniosku Komisji 
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 
Do przedstawionego materiału sprawozdawczego uwag nie wniesiono, wobec czego 
Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o 
udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. 
Na ustawowy 15-to osobowy skład Rady Gminy w Gniewoszowie w głosowaniu jawnym nad 
wnioskiem Komisji Rewizyjnej udział wzięło 15 radnych – wszyscy radni obecni na sali obrad 
głosowali za przyjęciem wniosku Komisji Rewizyjnej, tj. za udzieleniem absolutorium Wójtowi 
Gminy. 
Uchwała Nr XXVIII/154/09 
Przewodnicząca Rady Gminy w imieniu własnym jak i Rady Gminy podziękowała Panu 
Wójtowi za duŜy wkład włoŜony w realizację budŜetu gminy w 2008r., realizację wniosków 
składanych przez radę i mieszkańców gminy. 

Wójt Gminy podziękował Radzie Gminy za poparcie wniosku o udzielenie absolutorium. 

Ad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do budŜetu gminy na 2009r. oraz 
udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Kozienicach oraz Policji.  

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zabranie głosu i omówienie stosownych projektów 
uchwał Panią Marię Woźniak - Skarbnika Gminy. 

Skarbnik Gminy poinformowała, Ŝe pierwszy projekt uchwały dotyczy wprowadzenia zmian do 
budŜetu gminy na 2009r. polegających na wprowadzeniu do budŜetu gminy po stronie dochodów 
i wydatków dotacji w wysokości 225.000 zł. z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Kozienicach na termomodernizację budynku PSP w Borku, dotacji w 
wysokości 4.161, 00 zł. na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz 
środków z PZU w wysokości 500 zł., natomiast pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia 
wydatków juŜ planowanych między działami w budŜecie gminy. Do odczytanego projektu 
uchwały nie zgłoszono pytań Przewodnicząca Rady Gminy poddała fakt przyjęcia uchwały pod 
głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy Radni obecni na sali obrad – 15 osób. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła fakt przyjęcia uchwały. 

Uchwała Nr XXVIII/155/09 

 Następnie Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
w wysokości 150.000 zł. dla powiatu kozienickiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1737 Zajezierze – Oleksów Poduchowny”. Dodała, Ŝe środki te były zaplanowane 
w budŜecie gminy na 2009r. z tym, Ŝe niniejsza uchwała precyzuje cel na jaki maja być 
przeznaczone. Do odczytanego projektu uchwały nie zgłoszono pytań Przewodnicząca Rady 
Gminy poddała fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowali 
wszyscy Radni obecni na sali obrad – 15 osób. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła fakt 
przyjęcia uchwały. 

Uchwała Nr XXVIII/156/09 

Kolejno Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 



wysokości 12.000 zł. dla Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji 
policyjnej dla potrzeb Posterunku Policji w Gniewoszowie. Dodała, Ŝe środki w budŜecie gminy 
w wysokości 5.000 zł. były zaplanowane wcześniej natomiast w dniu dzisiejszym przeznaczono 
dodatkowo na ten cel 7.000 zł., omawiana uchwała równieŜ precyzuje cel na jaki zostaną 
przeznaczone środki pochodzące z budŜetu gminy. Do odczytanego projektu uchwały nie 
zgłoszono pytań Przewodnicząca Rady Gminy poddała fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. 
Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy Radni obecni na sali obrad – 15 osób. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła fakt przyjęcia uchwały. Uchwała Nr XXVIII/157/09  

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie za 2008r. 

Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu Księgowej SPZOZ w Gniewoszowie – Pani 
Mariannie Jagieło, która odczytała sprawozdanie finansowe SPZOZ za 2008r. W związku z tym, 
Ŝe nie zgłoszono uwag do treści sprawozdania oraz oraz odczytanego projektu uchwały 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem 
uchwały głosowali wszyscy radni obecni na sali obrad -15 osób. Przewodnicząca Rady Gminy 
stwierdziła fakt przyjęcia uchwały.  
Uchwała Nr XXVIII/158/09  
Przewodnicząca Rady Gminy w imieniu własnym jak i Rady Gminy podziękowała Pani 
Kierownik SPZOZ, a na ręce Pani Kierownik całemu personelowi SPZOZ w Gniewoszowie, za 
wysiłek wkładany kaŜdego dnia w leczenie pacjentów. Ponadto wnioskowała do Wójta Gminy o 
wykonanie wąskiego chodnika na terenie SPZOZ w Gniewoszowie oraz poruszyła problem 
zorganizowania dodatkowych gabinetów lekarskich. 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego   
Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów.  
Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu Kierownikowi Biblioteki Publicznej Gminy 
Gniewoszów – Pani Ilonie Lentas, która przedstawiła informację z zakresu działalności 
Biblioteki w 2008r. informując jak przedstawia się stan księgozbioru oraz czytelnictwa na terenie 
gminy porównując ten stan do 2007 roku – informacja stanowi załącznik do niniejszego 
protokółu. Następnie Pani Skarbnik, przypomniała, Ŝe do sprawozdania z wykonania budŜetu za 
2008r. było dołączone sprawozdanie z realizacji planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy 
Gniewoszów sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. przypomniała jak 
przedstawia się stan środków na początku 2008 roku., całkowite koszty funkcjonowania 
Biblioteki za 2008r. oraz stan środków na koniec 2008r.Skarbnik Gminy omówiła równieŜ 
poszczególne pozycje przychodów i kosztów. Do przedstawionego materiału i odczytanego 
projektu uchwały uwag nie wniesiono w związku z czym Przewodnicząca Rady Gminy poddała 
fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy Radni obecni 
na sali obrad – 15 osób. 
Uchwała Nr XXVIII/159/09   
 
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu w sprawie wysokości oraz 
szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, nagród oraz wysokości i 
zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego. 
Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu Sekretarzowi Gminy - Pani Izabeli Kierasińskiej, 



która przypomniała, Ŝe projekt regulaminu szczegółowo był omawiany na posiedzeniach komisji 
stałych Rady Gminy, po czym odczytała stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
Do odczytanego projektu uchwały nie zgłoszono uwag. 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 XXVIII/160/09   
 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Gniewoszów. 

Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu Sekretarzowi Gminy - Pani Izabeli Kierasińskiej, 
która odczytała stosowny 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 XXVIII/161/09  

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Pana Stefana 
Marka Banasia. 
Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu Sekretarzowi Gminy - Pani Izabeli Kierasińskiej, 
która odczytała stosowny 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 XXVIII/162/09  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/149/09 Rady Gminy w 
Gniewoszowie z dnia 04 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji 
projektu systemowego pn.„Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja 
aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Gniewoszów” w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VII Promocja integracji 
społecznej,Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 
Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu Kierownikowi GOPS – Panu Bogdanowi 
Przychodzeń, który wyjaśnił, Ŝe na poprzedniej sesji podjęta została przez Radę Gminy uchwała 
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego pn.„Nowe umiejętności kapitałem na 
przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Gniewoszów” w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VII Promocja integracji 
społecznej,Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, w której kwota 
wkładu własnego została podana w zaokrągleniu, natomiast powinna być podana kwota bez 
zaokrąglenia, stąd konieczność wprowadzenia zmian do uchwały. Następnie odczytał 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 



przyj ęcia uchwały. 

Uchwała Nr XXVIII/163/09 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/141/09 Rady Gminy w 
Gniewoszowie z dnia 07 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia diet dla Radnych Rady Gminy 
w Gniewoszowie. 
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła inspektora ds obsługi rady o odczytanie stosownego 
projektu 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 XXVIII/164/09  

13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J. S. na działalność 
Wójta Gminy w Gniewoszowie. 
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła inspektora ds obsługi rady o odczytanie stosownego 
projektu uchwały. Inspektor ds obsługi rady poinformowała o wpłynięciu do Rady Gminy skargi 
na działalność Wójta Gminy za pośrednictwem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w 
Warszawie Wydział Kontroli i Audytu. Następnie odczytała treść skargi oraz poinformowała, Ŝe 
działania Wójta Gminy odmawiającego wydania zezwolenia na wycinkę drzew były 
przedmiotem postępowania przed Samorządowym Kolegium Odwoławcze w Radomiu w 
związku ze składanymi przez Pana J. S.: zaŜaleniami, odwołaniami i skargami. Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze ostatecznie uznało, zaŜalenia za nieuzasadnione podkreślając, Ŝe do 
uzyskania zezwolenie na wycinkę drzew musi być spełniony wymóg z art. 83 ustawy o ochronie 
przyrody tj. osoba składająca wniosek musi być właścicielem nieruchomości, z której wycinać 
miałoby się drzewa lub posiadać zgodę właściciela na wycinkę albo zgodę wszystkich 
współposiadaczy, a jeśli nie wszyscy Ŝyją ich następców prawnych. Następnie odczytała treść 
uchwały z uzasadnieniem.  
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 XXVIII/165/09 

Ad. 14. Zapytania i wnioski. 

a) Omówienie podania dotyczącego sprzedaŜy nieruchomości gruntowej, zabudowanej, 
połoŜonej w Gniewoszowie przy ul. Oleksowskiej, stanowiącej własność gminy obecnej 
lokatorce – Pani E. S.” 

Przewodnicząca Rady Gminy przypomniała, Ŝe podanie było omawiane na posiedzeniach komisji 
stałych rady gminy, podczas których członkowie komisji wyrazili swoje stanowisko, aby decyzję 
pozostawić Wójtowi Gminy, po czym poprosiła inspektora ds obsługi rady gminy o odczytanie 
podania Pani E, S. 

Wójt Gminy poinformował, Ŝe Pani E. S. złoŜyła po raz drugi podanie w sprawie wykupienia 
w/w nieruchomości. Pierwszym razem dostała odpowiedź odmowną, poniewaŜ gmina liczyła się 
z przebudową drogi powiatowej i wojewódzkiej w Gniewoszowie, jest to działka połoŜona przy 
drodze powiatowej, która w planach ma być poszerzona, a więc istniały obawy, Ŝe być moŜe 
będzie trzeba część tej działki wydzielić pod pas drogowy, obecnie wiadomo, Ŝe nie ma takiej 



konieczności, a więc moŜna ją wycenić i sprzedać. 

Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała, aby Rada Gminy wstępnie wypowiedziała się do 
protokołu czy jest za tym, aby Wójt Gminy podjął kroki zmierzające do wyceny i sprzedaŜy 
niniejszej nieruchomości. Za podjęciem przez Wójta Gminy odpowiednich działań zmierzających 
do sprzedaŜy niniejszej nieruchomości opowiedzieli się wszyscy obecni na sali obrad – 15 osób. 

Przewodnicząca Rady Gminy korzystając w tym miejscu z okazji złoŜyła podziękowania za 
otrzymane Ŝyczenia świąteczne od wszystkich instytucji publicznych zarówno z terenu gminy jak 
i spoza gminy. 

Radna – Pani Krystyna Szafranek zabierając głos zgłosiła wnioski dotyczące: 1/ poprawienia 
ogrodzenia przy PSP w Wysokim Kole, 2/ poprawienie drogi gruntowej na odcinku Zdunków – 
Wysokie Koło, gdyŜ są trzy duŜe doły, przez co są robione objazdy wchodzące w pola. 3/ 
poprawienia elewacji na budynku Posterunku Policji w Gniewoszowie, wymiana okien, ułoŜenie 
kostki brukowej wokół budynku. 

Kierownik Posterunku Policji zabierając głos na wstępie podziękował za podjęcie uchwały w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji, a tym samym wsparcie zakupu samochodu 
policyjnego dla posterunku Policji w Gniewoszowie. Odnosząc się natomiast do wypowiedzi 
przedmówczyni, w której poruszyła sprawę wyglądu Posterunku Policji w Gniewoszowie 
powiedział, Ŝe przełoŜony w rozmowie telefonicznej zaproponował przeprowadzenie remontu 
budynku w sytuacji gdy samorząd będzie współfinansował realizację inwestycji w 50%. 

Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który poinformował, Ŝe od dnia dzisiejszego na terenie gminy 
jest równiarka i moŜna zgłaszać informacje o drogach gruntowych, które naleŜy wyrównać i 
poprawić w ten sposób ich przejezdność. Nadmienił, Ŝe w pierwszej kolejności, tj. w dniu 
dzisiejszym równiarka pracuje na odcinku drogi od Sławczyna do Wólki Wojcieszkowskiej. 
Następnie poddał pod rozwagę kwestię podniesienia ceny wody wyjaśniając, Ŝe w pewnym 
stopniu pokryje ona koszty związane z uruchomieniem i utrzymaniem ujęć chemizacyjnych, a 
dzięki temu rolnicy nie będą pobierać wody do oprysków z ujęć domowych. Ponadto poprosił, 
aby wszystkie awarie jakie wystąpią przy ujęciach chemizacyjnych zgłaszać w Urzędzie Gminy. 

Sołtys wsi Kociołek – pan Witold Słyk wnioskował o wycięcie krzaków w pasie drogowym drogi 
powiatowej na wysokości stacji w Kociołku, które znacznie utrudniają ruch.  

Sołtys wsi Mieścisko – Pan Krzysztof Kępka, który jest jednocześnie Prezesem OSP w Sarnowie 
poinformował, Ŝe dla OSP zostało utworzone konto w NBS w Puławach Oddział w 
Gniewoszowie, na którym nie ma Ŝadnych środków i nigdy nie było mowy o jakichkolwiek 
opłatach za prowadzenie konta, a obecnie poinformowano jednostkę OSP o obowiązku 
uregulowania naleŜności w wysokości ponad 400 zł. za prowadzenie konta. W związku z czym 
poprosił o wsparcie finansowe w tej sprawie. Skarbnik Gminy zabierając głos wyjaśniła, Ŝe 
gmina na podstawie ustawy o ochronie przeciwpoŜarowej jest zobowiązana do zabezpieczenia 
działań ratowniczych, natomiast OSP jest stowarzyszeniem i gmina nawet jeŜeli chciałaby 
pokryć koszty prowadzenia rachunku bankowego, to nie moŜe. Dodała, Ŝe straŜ powinna 
wystąpić do banku z pismem o zwolnienie z opłat za prowadzenie rachunku.  

Sołtys wsi Wólka Bachańska zgłosił, Ŝe dochodzi do zaorywania drogi gruntowej i tym samym 
zwęŜania jej szerokości na odcinku Wólka Bachańska – Sarnów.  
Wójt Gminy odnosząc się do tej wypowiedzi wyjaśnił, Ŝe ponowne wytyczenie drogi przez 
geodetę naleŜy do zadań gminy, za co gmina musi równieŜ zapłacić. 



Sołtys wsi Marianów – Małgorzata Wójcicka zgłosiła wniosek o nawiezienie tłucznia w celu 
zasypania bardzo głębokiego dołu na drodze koło krzyŜa w Marianowie. 

Wiceprzewodniczący Andrzej Gugała zapytał - „kiedy będą wypełniane dziury na drogach 
gminnych, asfaltowych?”  
Wójt Gminy odpowiedział, Ŝe w maju zostaną przeprowadzone wszystkie remonty dróg 
asfaltowych gminnych. Dodał, Ŝe równieŜ remontowane będą drogi powiatowe. 
Radny - Pan Roman Bąk wnioskował o nawiezienie kamienia na drogę całkowicie nieprzejezdną 
w Zwoli - Pod Lasem, wyjaśnił Ŝe jest to droga w kierunku Marianowa, wzdłuŜ której znajdują 
się budynki mieszkalne. 
Przewodnicząca Rady Gminy wnioskowała o nawiezienia kamienia na drogę na odcinku 50 – 
100m na Rosztokach (przy zabudowaniach). 
Sołtys wsi Sławczyn – Pani Helena Szewczyk poruszyła kwestię wywozu nieczystości stałych, 
pytając się - „czy domki letniskowe zostaną równieŜ wyposaŜone w kontenery, czy tylko w 
worki?” 
Zastępca Wójta odpowiedział, Ŝe do końca czerwca wszyscy łącznie z właścicielami domków 
letniskowych powinni zostać wyposaŜeni w kontenery na odpady komunalne.Wójt Gminy 
zwrócił się z apelem, aby cierpliwie poczekać, aŜ nowy system odbioru śmieci unormuje się, 
poniewaŜ są miejscowości gdzie te śmiecie od początku nie zostały zabrane. Dodał, Ŝe śmiecie te 
zostaną odebrane w najbliŜszym tygodniu.  
Sołtys wsi Markowola – Pan Janusz Kowalczyk wnioskował o przeprowadzenie remontu remizy 
straŜackiej we wsi Markowola, gdzie mogłyby spędzać wolny czas dzieci i młodzieŜ. 
Wójt Gminy odpowiedział, Ŝe pamięta o złoŜonej obietnicy dotyczącej przeprowadzenia remontu 
remizy w Markowoli. Dodał, Ŝe obecnie jest remontowana remiza w Sarnowie, w miesiącu maju 
będzie remontowana w Wysokim Kole i stopniowo wszystkie zostaną wyremontowane.  
 
Ad. 15. Zamknięcie obrad. 
W związku z tym, Ŝe porządek obrad został wyczerpany Przewodnicząca Rady Gminy dokonała 
zamknięcia obrad dwudziestej ósmej sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. 

Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała : Monika Gogacz 
- insp. ds. obsługi biura rady gminy 
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