Protokół XVII/2004
sesji Rady Gminy odbytej w dniu 6 grudnia   2004r.

Czas trwania sesji od godz. 1100  do godz. 1450.

Na 15 osobowy ustawowy skład Rady Gminy w sesji udział wzięło – 14 radnych.

Radni obecni:
1. Marek Banaś – Przewodniczący Rady Gminy
2. Maria Halina Banaś 
3. Roman Bąk 
4. Zdzisław Dziuba 
5. Andrzej Gugała
6. Mieczysław Kołdej
7. Zbigniew Koziara 
8. Małgorzata Pietrzyk 
9. Marta Podsiadlik 
10. Henryk Sadura 
11. Wojciech Szczepaniak  
12. Jan Tyburcy  
13. Władysław Szewczyk
14. Jan Maj

 Radni nieobecni:
 1. Jolanta Jakubowska

Spoza składu Rady Gminy w obradach udział wzięli:
-	Wójt Gminy – Wiesław Pawlonka
-	Z-ca Wójta – Paweł Mytych
-	pracownicy Urzędu Gminy - zgodnie z listą obecności

Ad. 1.Otwarcie obrad.
          Obrady otworzył i im przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan  Marek Banaś – powitał przybyłych radnych, a w ich imieniu i w imieniu  własnym , sołtysów, młodzież z Publicznego Gimnazjum w Gniewoszowie, pracowników Urzędu Gminy. 
Następnie  odczytał  porządek  obrad:
1.   Otwarcie obrad.
2.    Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
3.    Sprawozdanie  z działalności Wójta Gminy za okres między  sesjami Rady Gminy.
4.    Realizacja inwestycji na terenie gminy.
5.    Podjęcie uchwał w sprawie  wprowadzenia zmian  w budżecie gminy na 2004r.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości   
       obowiązujących na terenie gminy Gniewoszów.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków         
       transportowych na terenie gminy Gniewoszów.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako  
       podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Gniewoszów
9.    Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia   ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako   
       podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy. 
10.  Pytania i wnioski.
11.  Zamknięcie obrad.                       
Do przedstawionego porządku obrad uwag nie wniesiono, a więc Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do jego realizacji.          
                                                                                   
Ad. 2. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
           Przewodniczący stwierdził, że protokół z obrad poprzedniej sesji  Rady Gminy był wyłożony na sali obrad i poprosił o zgłoszenie uwag do treści protokółu. Nikt z radnych do jego treści nie wniósł uwag, wobec czego  poddał  fakt przyjęcia protokółu pod głosowanie – za przyjęciem protokółu głosowało 14 radnych – wszyscy radni obecni na sali.

Ad. 3.   Sprawozdanie  z działalności Wójta Gminy za okres między  sesjami Rady   
             Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Wójtowi Gminy, który przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności za okres między sesjami Rady Gminy.
Na wstępie powiedział, że jego praca sprowadzała się do organizowania bieżącej pracy w Urzędzie Gminy oraz realizowania zadań inwestycyjnych.
W szczególności poinformował o:
- przeprowadzaniu narad pracowniczych,  które  od nowego roku będą  połączone ze szkoleniami,
- częstych wyjazdach do Starostwa Powiatowego, Urzędu Wojewódzkiego, w sprawach dotyczących: remontów dróg powiatowych, dróg wojewódzkich, w sprawie wykupienia akcji  Spółki PKS oraz w celu reprezentowanie gminy w różnych świętach i uroczystościach państwowych.
- wykonaniu renowacji cmentarza wojskowego w Wysokim Kole i grobów Powstańców Styczniowych na cmentarzu w Oleksowie,
- uwagach mieszkańców gminy dotyczących zbyt krótkiego czasu palenia się lamp ulicznych. Poinformował, że zrezygnowano z wcześniej rozważanej propozycji zdjęcia części lamp w Gniewoszowie i Kociołku. W tym miejscu podziękował także   mieszkańcom Wólki Bachańskiej za skuteczne interwencje w sprawie całodobowego palenia się lamp ulicznych.
- problemach związanych z tym, że duża część mieszkańców, która deklarowała  chęć podłączenia  do sieci wodociągowej budowanej w miejscowościach Marianów, Zwola Przecinka, Sarnów, nie dokonała wpłat na wykonanie przyłącza do posesji,    
-  poinformował, że 20 grudnia odbędzie się przetarg na budowę wodociągu w pozostałych miejscowościach gminy, dodał, że jest duże zainteresowanie wśród wykonawców zadania.
- przygotowywanym  wniosku na remont  budynku, w którym wcześniej znajdowała się siedziba  Urzędu Gminy  z przeznaczeniem na dom kultury – koszt remontu 300.000 zł. oraz kolejny wniosek jest opracowywany na wykonanie odnowienia figury Jana Nepomucena – poinformował, że  Urząd Gminy może uzyskać środki na ten cel , ale wpierw musi  uzyskać zgodę właściciela  nieruchomości  Pana E. B., który na dzień dzisiejszy zgody nie wyraził – koszt inwestycji  29.000 zł.,
- wyjazdach w teren w celu zapoznania się z potrzebami mieszkańców poszczególnych wsi oraz pracami inwestycyjnymi, które należy wykonać w przyszłym roku,
- zwrócił uwagę na zły stan drogi w Sarnowie i Marianowie, dodał, że chciałby bardzo  pomóc mieszkańcom tych miejscowości, ale w budżecie gminy  brak jest środków finansowych na ten cel,
- poinformował o pismach składanych przez jednostkę  OSP Gniewoszowie, zaznaczył w swej wypowiedzi, że zostało zawarte porozumienie z Gminnym Zarządem Straży w sprawie procentowego podziału środków zaplanowanych w budżecie gminy na poszczególne  jednostki OSP,
- o wpływających odwołaniach od decyzji w sprawie wymiaru podatku,
- dokonano odbioru wykonanych zadań inwestycyjnych:  drogi powiatowej wraz z chodnikami Gniewoszów – Zdunków, drogi dojazdowej w miejscowości  Wólka Bachańska, wykonanych prac związanych z usunięciem wysypiska śmieci w Sarnowie,
- zorganizowanym  Dniu Seniora połączonym z wręczeniem medali prezydenckich dla jubilatów obchodzących 50 lecie pożycia małżeńskiego; podziękował wszystkim którzy przyczynili się do organizacji tej uroczystości,
Referujący powrócił do przedstawianego na komisjach stałych Rady Gminy regulaminu wynagradzania dla nauczycieli, proponując aby Rada Gminy jeszcze raz przeanalizowała propozycją zmniejszenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół, podkreślił że w każdej sytuacji można na nich liczyć, pomagają w organizowaniu różnych uroczystości gminnych, angażują również w tą działalność młodzież. W tym miejscu wyraził także podziękowanie za tą pracę. 

         Wójt Gminy  poinformował także , że są osoby zainteresowane kupnem działki, na której znajdował się budynek szkoły w miejscowości Zwola.

Szczegółowa informacja Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami , stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Ad. 4. Realizacja inwestycji na terenie gminy.
Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Wójtowi Gminy. Złożona przez Wójta Gminy informacja stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Wójt Gminy poinformował, że realizacja inwestycji idzie sprawnie, zaznaczając, że dużą zasługę w tym mają pracownicy Urzędu Gminy, którzy starają się wywiązywać dobrze ze swoich obowiązków. 
Poinformowano, że w 2004r. podjęto realizację następujących zadań inwestycyjnych:
-  wykonanie dróg dojazdowych miejscowościach: Borek ( dł. 265 m)i Wólka   Bachańska 
( dł. 364 m) dodał, że z powodu braku środków zrezygnowano w bieżącym roku z budowy drogi w Markowoli,
- nawieziono gruz i inne odpady betonowe na drogę bagnistą w Borku ( za wałem), zwrócił uwagę na brak zaangażowania mieszkańców,
- budowa, przy znacznym udziale finansowym Starostwa Powiatowego w Kozienicach, drogi powiatowej  Gniewoszów – Zdunków wraz z chodnikiem,
- prace na rzece Wiśle , dzięki czemu ok. 20 osób z terenu gminy zostało zatrudnienie,
- wymiana przepustu na drodze Gniewoszów – Regów Stary i wykonanie ok. 50 m drogi,
- wykonanie prac konserwatorsko- remontowych na cmentarzu wojskowym w Wysokim Kole i  renowacja mogił Powstańców Styczniowych w Oleksowie,
- poinformował o zamiarach związanych z zabezpieczeniem i zagospodarowaniem kopcem znajdującym się  na łąkach w miejscowości Sławczyn. 
-  budowa sieci wodociągowej w Marianowie, Zwola Przecinka, Sarnów (do szkoły),
- wymiana okien w budynku Ośrodka Zdrowia i Urzędu Gminy w Gniewoszowie,

      Poinformował również, że gmina jest organizatorem życia kulturalnego: festyn,  dzień seniora. Dodał, że brak jest osób społecznie zaangażowanych w  pracą na rzecz młodzieży przedstawił  propozycję zaadoptowania piwnic pod szkołą w Gniewoszowie, gdzie młodzież mogłaby spędzać wolny czas.

       Następnie przedstawił zadania, których realizacja powinna nastąpić w 2005r.: -   
- remont i konserwacja ujęć wodnych oraz budowa drugiej studni głębinowej w Zdunkowie – koszt ok. 40.000 zł.
- zamontowanie urządzenia odżelaźniające wodę w hydroforni w  Oleksowie – koszt ok. 30.000 zł. 
- remont dachu na budynku Urzędu Gminy – koszt ok. 20.000 zł. ,
- remont łazienki w Urzędzie Gminy – koszt ok. 10.000 zł.,
- remont dachu na budynku PSP w Wysokim Kole 
- założenie lamp ulicznych na odcinku  Borek – Regów Stary, Regów Nowy, Wysokie Koło – Regów, Zwola, Boguszówka,

Wójt Gminy poinformował, że w 2005r. ponownie zostanie złożony wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego na wykonanie drogi dojazdowej w Markowoli oraz podejmie starania, aby w pierwszej kolejności wykonać  drogę powiatową  od Wysokiego Koła do mostu w  Boguszówce, a następnie dopiero dalszy ciąg drogi w kierunku Zwoli, 
Referujący poinformował, że wnioskował do Starostwa Powiatowego o wyprostowanie drogi powiatowej  w okolicy ronda oraz położenie chodnika w Oleksowie,

Na koniec podkreślił, że będą czynione wszelkie starania , aby realizowano jak najwięcej zadań inwestycyjnych na terenie całej gminy Gniewoszów. 
 
Ad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie  wprowadzenia zmian  w budżecie gminy na 2004r.
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Skarbnika Gminy – Panią Marię Woźniak, która   odczytała i omówiła stosowne projekty uchwał dotyczących wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2004r.  Uchwały te dotyczyły:
1/ wprowadzenie środków otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych, w tym celu ulegają zwiększeniu   dochody i wydatki  w działach:
- w dziale 801 :”Oświata i wychowanie „ z przeznaczeniem na dowóz dzieci szkół o kwotę 3.060 zł. Skarbnik Gminy wyjaśniła, że dotacja ta przyznana została po raz pierwszy z racji tego, że dzieci 6 letnie objęte zostały obowiązkiem uczęszczania do kl. „0”;
- w dziale 852 „Opieka społeczna”  z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze – 5.000 zł. , składki  na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 800 zł., świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 44.944 zł.
Uchwała niniejsza  wprowadza także zmniejszenie  dochodów  budżetowych w dziale 852 „Pomoc Społeczna” w rozdz. 85213 „Składki na ubezpieczenia  zdrowotne  opłaca za osoby  pobierające  niektóre  świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre  świadczenia  rodzinne  o kwotę 23 zł. oraz w dziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze” w § 2010  „ świadczenia społeczne z zakresu administracji rządowej” o kwotę 8.000 zł.   
Do projektu uchwały nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady Gminy poddał fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni obecni na sali obrad – 14 osób.
Uchwała Nr XVII/162/04

2/ zwiększenia dochodów budżetowe w 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w § 2750 „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” o kwotę 10.439 zł.  Wyjaśniła, że subwencję ogólną zwiększono po dokonaniu przez Ministra Finansów analizy sprawozdań: za I półrocze i 3 pierwsze kwartały  2004 roku, z których wynikało, że przyznano za niską subwencję.  
W związku z tym zwiększono wydatki w działach: 
- 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę”  z przeznaczeniem na zakup usług o kwotę 3.000 zł.
- 754 „Bezpieczeństwo publiczne” z przeznaczeniem na wypłatę diet za udział strażaków w akcjach pożarowych – 1.149 zł. i za udział w szkoleniu trzech osób zwrot kosztów podróży i diet – 1.000 zł.
- 852 „Pomoc Społeczna” z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe – 2.000 zł.
- 900 „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska” z przeznaczeniem na oczyszczanie miast i wsi – 2.000 zł. oraz oświetlenie ulic, placów i mostów – 1.290 zł.

Radny Andrzej Gugała zapytał, czy jest konieczność szkolenia strażaków w zakresie ratownictwa medycznego w sytuacji, gdy na wyposażeniu jednostki nie ma przystosowanego do tego celu samochodu?
Pan S. S. wyjaśnił, że jednostka OSP w Gniewoszowie posiada torby medyczne, które drużyna młodzieżowa wygrała w zawodach.
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni obecni na sali obrad – 14 osób.
Uchwała Nr XVII/163/04

3/ wprowadzenia ponadplanowych dochodów i jednocześnie zwiększenia wydatków w budżecie gminy na 2004r. o kwotę 13.000 zł. 
Do projektu uchwały nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady Gminy poddał fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni obecni na sali obrad – 14 osób.
Uchwała Nr XVII/164/04

4/ wprowadzenia zmian w związku z zawartym porozumieniem Gminy Gniewoszów z Zarządem Związku Gmin Ziemi Kozienickiej w sprawie finansowania zatrudnienia dwóch pracowników prac publicznych i ewentualnie usług związanych z usuwaniem  śmieci. Skarbnik Gminy poinformowała, że  na ten cel gmina otrzymała środki w kwocie 7.200 zł.  
Do projektu uchwały nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady Gminy poddał fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni obecni na sali obrad – 14 osób.
Uchwała Nr XVII/165/04

5/przeniesienia wydatków między działami w ramach budżetu gminy na 2004r.
W wyniku tej uchwały uległy zmniejszeniu  wydatki w działach: 710 „Działalność usługowa” plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 50.000 zł. w dziale 857 „Obsługa długu publicznego” o kwotę 20.000 zł. oraz w dziale 801 „Szkoły podstawowe” o kwotę 30.000 zł. Tym samym zwiększeniu uległy wydatki w działach: 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 14.000 zł, która została przeznaczona na pokrycie kosztów nabycia od AMW Oddział w Krakowie  działki - Fort Borek, 600 „Transport i Łączność” o kwotę 24.488 zł. , 750 „administracja Publiczna” o kwotę 57.512 zł. oraz w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 4.000 zł.
Do projektu uchwały nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady Gminy poddał fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni obecni na sali obrad – 14 osób.
Uchwała Nr XVII/166/04

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od    
           nieruchomości   obowiązujących na terenie gminy Gniewoszów.   
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że proponowane przez Wójta Gminy stawki były analizowane na komisjach stałych Rady Gminy i w oparciu o wnioski został przygotowany stosowny projekt uchwały. Wyjaśnił, że wszystkie proponowane stawki podatkowe będą głosowane odrębnie i na koniec jeszcze raz całość uchwały.
Poinformował także , że w dniu 23 listopada 2004r. wpłynęło zażalenie od Pani W. S. występującej w imieniu mieszkańców byłego domu nauczyciela  na zbyt wysokie stawki ustalone przez Radę Gminy od nieruchomości niesklasyfikowanych. Przewodniczący Rady Gminy  poprosił inspektora do spraw obsługi rady o odczytanie w/w pisma.  
Następnie głos zabrała Radna Maria Halina Banaś, która zobowiązała się przekazać odczucia mieszkańców byłego domu nauczyciela i prośbę o odstąpienie od uchwalenia podatku lub zamiany go na podatek mieszkaniowy. Poinformowała również o niestosownym zachowaniu się pracowników Urzędu Gminy roznoszących upomnienia. Poprosiła także w imieniu nauczycieli o ponowne przeanalizowanie kwestii obniżenia dodatków nauczycielskich.
Pani Teodozja Jezuita wyjaśniła , że  SKO Radom utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy w sprawie  wymiaru podatku. Jednocześnie wyjaśniła,  że działka na której stoi były dom nauczyciela są to grunty niesklasyfikowane i podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy stawka od tych gruntów wynosiła 0.30 zł. za 1m2 powierzchni.
 Przewodniczący Rady Gminy dodał, że Rada Gminy podjęła decyzję o uchwaleniu stosunkowo wysokiej stawki podatkowej odnośnie gruntów niesklasyfikowanych, gdyż na terenie gminy indywidualnych podatników objętych tym podatkiem jest bardzo mało, natomiast podatnikiem podatku od gruntów niesklasyfikowanych jest AMW Oddział Kraków właściciel fortów wojskowych w Borku, która  z tego  tytułu płaci  podatek w wysokości ok. 20.000 zł. rocznie.  Dodał także, że w gestii wszystkich  współwłaścicieli  leży podjecie ewentualnej  decyzji  w zakresie wystąpienia  do Starostwa Powiatowego – Wydział Geodezji  i Gospodarki Nieruchomościami  z wnioskiem o przeklasyfikowanie  działki. Z tym, że na koszt współwłaścicieli, gmina nie ma możliwości formalnych pokrycia  kosztów przeklasyfikowania.
Radni przystąpili do głosowania poszczególnych stawek podatku od nieruchomości: 
1.	od gruntów:
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,62 zł za 1 m2 powierzchni . 
Za przyjęciem stawki głosowali wszyscy obecni radni -  14 osób.
b/ pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrownie wodne – 3,50 zł za 1 ha powierzchni.
Za przyjęciem stawki głosowali wszyscy obecni radni -  14 osób.
c/ od pozostałych gruntów – 0,30 zł. za 1m 2 powierzchni.
Za przyjęciem stawki głosowali wszyscy obecni radni -  14 osób.
2.	od budynków lub ich części:
a/ mieszkalnych 0,35 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej 
Za przyjęciem stawki głosowali wszyscy obecni radni -  14 osób
b/ od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 14 zł. za 1 m2 powierzchni.
Za przyjęciem stawki głosowali wszyscy obecni radni -  14 osób.
c/ od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,00 zł od 1 m2 powierzchni.
Za przyjęciem stawki głosowali wszyscy obecni radni -  14 osób.
d/ budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,40 zł. za 1m2 powierzchni.
Za przyjęciem stawki głosowali wszyscy obecni radni -  14 osób.
e/ od pozostałych budynków – 3,05 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.
Za przyjęciem stawki głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 2 osoby.
3.	od budowli – 2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Za przyjęciem stawki głosowali wszyscy obecni radni -  14 osób.
Skarbnik Gminy poinformowała, że nie można zastosować zwolnienia odnośnie przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie obrotu kwalifikowanym  materiałem siewnym oraz w stosunku do budynków mieszkalnych wykorzystywanych wyłącznie do stałego zamieszkania ich właścicieli z wyjątkiem budynków wchodzących w skład gospodarstw rolnych lub nieruchomości nie podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym.
Następnie odczytała  projekt uchwały, a Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie fakt przyjęcia całej uchwały po wprowadzeniu zmian.
Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni obecni na sali obrad - 14 osób.
Uchwała Nr XVII/167/04

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od    
           środków transportowych na terenie gminy Gniewoszów.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że  dnia 01.12.2004r. do Rady Gminy wpłynęło podanie od mieszkańców naszej gminy w sprawie pozostawienia 50% zwolnienia  z podatku od samochodów ciężarowych o masie całkowitej równej 3,5 tony. Następnie poprosił ins. ds. obsługi rady o odczytanie pisma.
Wójt Gminy poinformował, że stawka podatku uchwalona przez Radę Gminy w Gniewoszowie w wysokości 491 zł. mieści się w ustawowym przedziale i jest dużo niższa  od maksymalnej określonej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Jako przykład podał Gminę Sieciechów informując, że tam stawka ta wynosiła ona ok. 600 zł. Dodał, że na terenie gminy jest niewielu  właścicieli samochodów, których masa całkowita równa jest 3,5 tony. Nadmienił także, że osoby te nie są w złej sytuacji finansowej.
Przewodniczący Rady Gminy poddał fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu -  radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził fakt przyjęcia uchwały.
Uchwała Nr XVII/168/04

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej    
           jako  podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Gniewoszów.
Projekt uchwały odczytała Skarbnik Gminy. W związku z tym, że nie zgłoszono pytań Przewodniczący rady Gminy poddał fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni obecni na sali obrad – 14 osób.
Uchwała Nr XVII/169/04

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia   ceny sprzedaży drewna przyjmowanej   
           jako   podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy.
Projekt uchwały odczytała Skarbnik Gminy. W związku z tym, że nie zgłoszono pytań Przewodniczący rady Gminy poddał fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni obecni na sali obrad – 14 osób.
Uchwała Nr XVII/170/04

Ad. 10. Pytania i wnioski.
Radna Maria Halina Banaś wnioskowała o wykonanie  drogi od krzyżówek do cmentarza w Oleksowie. Poprosiła, aby przy planowaniu remontów dróg gminnych,  przeanalizować jeszcze raz, które drogi wymagają w pierwszej kolejności  remontu. Odnośnie śmieci poinformowała, że wokół kontenera na śmiecie ustawionego na skrzyżowaniu  w Oleksowie jest bardzo duży nieporządek, w związku z tym poprosiła o rozwiązanie w jakiś sposób tej sprawy. 
Przekazała także prośbę mieszkańców gminy o wydłużenie czasu palenia się światła ulicznego.

Pan  Janusz Kopiński – Sołtys Wsi Marianów wnioskował o wykonanie drogi (nie od Zdunkowa) oraz poinformował, że  nie świeci się światło uliczne  w Marianowie.
Wójt Gminy poinformował, że Marianów  jest wsią ,  która przedstawia inicjatywę i  będzie się starał jakoś problem związany z wykonaniem tej  drogi rozwiązać. Dodał, że problem słabej jakości dróg, głównie gminnych występuje w każdej miejscowości na terenie gminy.

Radny Roman Bąk nawiązał do wniosku złożonego przez Wójta Gminy w sprawie zamiany kolejności  budowy dróg powiatowych z planowanej drogi w kierunku Zwoli na drogę od Wysokiego Koła do Boguszówki, wnioskując jednak o wykonanie w pierwszej kolejności drogi do Zwoli.

Następnie Pani Sekretarz powróciła do  sprawy projektu regulaminu wynagradzania dla nauczycieli. 
Radni w drodze głosowania podjęli decyzję, że regulamin przed wysłanie do związków zawodowych będzie ponownie omawiany na komisjach stałych Rady Gminy. Za głosowali wszyscy obecni radni – 14 osób.

Przewodniczący Rady Gminy  udzielił głosu Pani T. L.,  która wnioskowała o wykonanie drogi w miejscowości  Podmieście, która jest w bardzo złym stanie i  jest nieprzejezdna zarówno od strony Opatkowic i Regowa. 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że będą czynione starania, aby w przyszłym roku w czasie, gdy będzie modernizowany odcinek wału przy wspomnianej drodze w Podmieściu jednocześnie wykonać remont drogi (poszerzenie i utwardzenie). 

Kolejno Pan Sławomir Smolarczy poinformował, że pomimo wielu pism kierowanych do Wójta Gminy  w sprawie konieczności przeprowadzenia remontu samochodów strażackich, które nie są  przygotowane do zimy, w budżecie gminy na 2005r.  na jednostki  OSP  nie zaplanowano   żadnych środków na ten cel. Podkreślił, że od 1999r. nie wyremontowano , żadnej motopompy oraz nie nabyto żadnego samochodu.
 Dodał, że szereg drobnych usterek strażacy naprawiają sami, ale nie będą kupować akumulatorów.  Zwrócił również uwagę na fakt, że  zaplanowany itp. Dodał, że jest to złośliwość i bezmyślność ze strony Rady Gminy. Dodał, że jednostka OSP w Gniewoszowie pozyskała więcej niż  zaplanowano w budżecie gminy na wszystkie jednostki w gminie. 
Na koniec zapytał, że skoro nie ma środków na straż, to skąd są na zakup fortów wojskowych,  wymianę okien i budowę cmentarzy zaborcą.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zaplanowano w budżecie gminy na 2005r.  wyższe środki  niż w roku 2004. Wyjaśnił, że od 2005r. Zarząd Straży będzie sam dysponował  budżetem straży, sam będzie decydował co w pierwszej kolejności zrobić, wyremontować czy zakupić.  
Pan Krzysztof Kępka – Sołtys wsi Kociołek podkreślił, że nie można zrzucać ciężaru odpowiedzialności za bezpieczeństwo przeciwpożarowe na  Zarząd Straży. 
Z-ca Wójta  wyjaśnił, że wszystko realizuje się zgodnie z przepisami prawa i nikt nie przenosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo przeciwpożarowe na Zarząd Straży Pożarnej. Dodał, że porozumienie zostało podpisane w 1995r. między wójtem  i jednostkami  straży. Poinformował, że odbyło się zebranie Gminnego Zarządu Straży Pożarnej, na którym wystąpiono z wnioskiem, aby udział środków przeznaczonych na  straże pożarne stanowił 1,5% budżetu gminy.  Zarząd straży dokonał procentowego podziału budżetu na poszczególne jednostki OSP : 70% - OSP Gniewoszów, 30% - pozostałe jednostki .

Pan S.  S. zapytał również, „dlaczego 11 listopada w święto narodowe trwały prace związane z wymianą okien w Urzędzie Gminy?”
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że gmina nie może ingerować w czas pracy firmy , która wygrała przetarg na realizację danego zadania inwestycyjnego. 

Radny Mieczysław Kołdej poinformował , że PKS Kozienice zrezygnował z  kursu o godz. 1440 z Kozienic do Dęblina. W związku z tym wnioskował  o wyjaśnienie tej sprawy. 

Ad. 11. Zamknięcie obrad.    
                   Radni więcej uwag nie wnieśli w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia XVII sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono.                                                                             Przewodniczący Rady Gminy
Protokołowała: M. Gogacz                                                                                  Marek Banaś





