Protokół XV/2004
sesji Rady Gminy odbytej w dniu 13 września  2004r.

Czas trwania sesji od godz. 1100 do godz.1400.

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

Radni obecni:
1. Marek Banaś – Przewodniczący Rady Gminy
2. Maria Halina Banaś – opuściła salę obrad o godz. 1300
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
15. Jolanta Jakubowska - opuściła salę obrad o godz. 1300
 

Spoza składu Rady Gminy w obradach udział wzięli:

-	Henryk Szczygieł – Komendant PSP w Kozienicach
-	Sołtysi – zgodnie z listą obecności
-	pracownicy Urzędu Gminy - zgodnie z listą obecności
-     Smolarczyk Sławomir – Z-ca Naczelnika OSP Gniewoszów

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 zaproszonych gości, sołtysów, pracowników Urzędu Gminy. 
Następnie zaproponował wprowadzenie zmian w porządku obrad. Poinformował, że w związku z tym, że nie przybędzie na sesję Pan Arkadiusz Nowakowski – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach , zaproponował wprowadzenie zmiany w porządku obrad  polegającej na zdjęciu pkt 3 „Informacja na temat bezrobocia na terenie gminy Gniewoszów” i wprowadzeniu pkt 3 „Informacja w zakresie ochrony przeciwpożarowej.” oraz zdjęciu z porządku obrad pkt 8 „Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  na realizacje zadania pod nazwa kompleksowego wodociągowania Gminy Gniewoszów” i wprowadzenie pkt 8 w brzmieniu „Omówienie sposobu realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą kompleksowe wodociągowanie gminy”
 
Po  czym  odczytał  zmieniony  porządek  obrad:
1.   Otwarcie obrad.
2.    Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
3.    Informacja w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
4.    Sprawozdanie  z działalności Wójta Gminy za okres między  sesjami Rady Gminy.
5.    Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
6.    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy  za I-sze półrocze 2004r. w tym zapoznanie 
       z opinią RIO.
7.    Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004r.
8.    Omówienie sposobu realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą – kompleksowe      
        wodociągowanie gminy.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Gniewoszów”.   
10.  Pytania i wnioski.
11.  Zamknięcie obrad.                                                                                                         
	    Do zmienionego porządku obrad uwag nie wniesiono, a więc Przewodniczący Rady Gminy poddał fakt jego przyjęcia pod głosowanie. Za przyjęcie zmienionego porządku obrad głosowali wszyscy radni obecni na sali obrad – 15 osób .Po czym przystąpiono do realizacji porządku dziennego obrad.     
                                                                                          .                                                                                       
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 15 radnych – wszyscy radni obecni na sali.

Ad. 3.    Informacja w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
	  Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu Pana Henryka Szczygła – Komendant PSP w Kozienicach. W przedstawionej informacji referujący  poinformował, że  Państwowa Straż Pożarna i jednostki OSP zostały połączone w jeden system krajowy. Poinformował , ze zarejestrowanie jednostki w Sądzie Rejestrowym gwarantuje jej prawne funkcjonowanie na terenie gminy, dodał że  z terenu  Gminy Gniewoszów  oprócz OSP z Gniewoszowa, która należy do systemu krajowego w Sądzie Rejestrowym figurują takie jednostki jak : Zwola, Sarnów, Borek, Wysokiego Koła.  
PSP w Kozienicach z mocy prawa prowadzi kontrole gotowości bojowej jednostek OSP.
Przedstawił informacje na temat funkcjonowania jednostek z terenu gminy Gniewoszów uzyskane w wyniku prowadzonych kontroli. 
Poinformował , że obowiązkiem PSP jest szkolenie jednostek OSP. Z terenu Gminy Gniewoszów najczęściej korzystały jednostki OSP z Gniewoszowa i Wysokiego Kola.
Podkreślił, że bardzo ważnym elementem prawidłowego funkcjonowania jednostek OSP jest  prawidłowa ochrona ratownika.  Dodał, że jednostki Krajowego systemu są odpowiednio wyposażone w sprzęt ochrony osobistej, nieco gorzej jest z jednostkami spoza systemu. 
Odnośnie finansowania wyjaśnił , że jednostki OSP działania lokalnego należy do samorządów. Natomiast   jednostki Krajowego Systemu Ratowniczego otrzymują również dotację z budżetu państwa, podziału tych środków dokonuje  Komendant Główny.

W dyskusji na temat przedstawionej informacji głos zabrali:
Skarbnik Gminy zapytała –„ czy szkolenia mogą być przeprowadzane w Gniewoszowie, czy też muszą się odbywać w Kozienicach?”
Komendant PSP wyjaśnił, że zasadniczo mogą się one odbywać w Gniewoszowie, jednak więcej specjalistycznego sprzętu, z którym należy zapoznać strażaków znajduje się  w Kozienicach i pewnym utrudnieniem byłoby przewiezienie sprzętu.   

Radny Andrzej Gugała zapytał – „ czy istnieje konieczność utrzymywania trzech  samochodów  w jednostce OSP w Gniewoszowie?”
Komendant PSP wyjaśnił, że on nie potrafi w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie. Dodał, że trzeba na pewno rozważyć jaki sprzęt jest w tych jednostkach, jaki jest jego stan techniczny, z którego samochodu ewentualnie można  zrezygnować. Podkreślił,, że należy wypracować wspólnie z poszczególnymi jednostkami stanowisko, PSP w Kozienicach  będzie służyć głosem doradczym. Dodał, że samochód Jelcz należy na pewno pozostawić, gdyż jest on w dobrym stanie technicznym, natomiast duży dylemat jest w przypadku Starów, gdyż stan techniczny ich jest podobny z tym ,że jeden jest z autopompą i starszy, a drugi bez autopompy choć młodszy. 

Z-ca Wójta Pan Paweł Mytych zabierając głos poinformował, że wyniku prowadzonych sondaży w innych gminach środki zaplanowane na działalność OSP są  na tym samym poziomie jak w Gminie Gniewoszów. Dodał, że odległość od PSP w Kozienicach powoduje, że jesteśmy zdani na straż lokalną głównie OSP Gniewoszów. Podkreślił, że  Starostwo Powiatowe  też stara się pomóc – nagroda w wysokości 3.000 zł za wygrany konkurs związany z działalnością przeciwpożarową, również dla OSP przekazano  część z zysków z festynu gminnego.  Reasumując stwierdził, że kwota 6.000 zł. dla straży w krajowym systemie jest bardzo mała. 
Komendant PSP wyjaśnił, że średnio na jednostkę z krajowego systemu ratowniczego w powiecie kozienickim ( 11 jednostek z terenu powiatu kozienickiego jest w systemie krajowym) przypada z budżetu państwa ok. 4.500 zł, natomiast 6.000 zł., które otrzymała jednostka w  Gniewoszowie jest i tak ponad średnią. 
Komendant poinformował, że jednostka z dotacji musi się rozliczyć do końca października, jeżeli tego nie uczyni może prze kilka lat nie otrzymać w ogóle dotacji. 
  
Ad. 4.     Sprawozdanie  z działalności Wójta Gminy za okres między  sesjami Rady   
              Gminy.
	   Wójt Gminy poinformował, że gro czasu w tym okresie  poświęcił na podjęcie wszelkich koniecznych działań i uzgodnień zmierzających do jak najszybszej realizacji zadania inwestycyjnego związanego z budową sieci wodociągowej w 9 miejscowościach na terenie gminy. Poinformował, że było kilka osób, które nie chciały wyrazić zgody na przeprowadzenie sieci wodociągowej przez nieruchomości stanowiące ich własność. Dodał, że  ostatecznie tylko trzem osobom zgodził się rozłożyć na raty opłatę za wykonanie przyłącza wodociągowego  w zamian za podpisanie zgody i jedna  osoba nie wyraziła zgody w ogóle, w związku z tym należało wprowadzić zmiany do projektu.
Poinformował o konsultacjach prowadzonych z WFOŚiGW w Warszawie, w wyniku których uzyskał informacje, że istnieje możliwość uzyskania większej pożyczki. 
Kolejną kwestią, którą poruszył była budowa dróg dojazdowych w Borku, Wólce Bachańskiej i Markowoli oraz  drogi powiatowej Gniewoszów – Chechły.
Poinformował także o :
- nawiezieniu gruzu ze stadionu w Kozienicach na odcinek drogi w Borku oraz Marianowie.   
- organizacji Gminnych Zawodów Strażackich w Gniewoszowie
- działaniach związanych z zagrożeniem powodziowym w związku ze znacznym podniesieniem poziomu wody na rzece Wiśle,
- udziale delegacji Gminy w Dożynkach Powiatowych w Sieciechowie oraz obchodów 60 rocznicy bitwy pod Studziankami,
- pracach związanych z  organizacją po raz drugi festynu gminnego, w tym miejscu podziękował Pani Urszuli Bocian, Barbarze Mokrzyńskiej i Panu Markowi Stefanowi Banasiowi oraz wszystkim pracownikom Urzędu Gminy za pomoc w organizowaniu tego święta,
- przygotowaniach związanych z organizacją  w dniu 26 listopada  po raz kolejny „Dnia Seniora” połączonego z wręczeniem medali prezydenckich za 50 lat pożycia małżeńskiego,
- przeprowadzonych w zakresie:  obrony cywilnej, ewidencji ludności i w dziale finansowym kontroli, dodał , że do pracy urzędników organy prowadzące kontrolę nie wniosły uwag,
- pomocy w przygotowaniu ołtarza i placu na uroczystość związaną z rekoronacją obrazu Matki Bożej Różańca Świętego w Wysokim Kole, 
- prowadzonych spotkaniach i negocjacjach w sprawie wykupienia akcji PKS-U w Kozienicach,
- otrzymaniu pisma z MSWiA w Warszawie w sprawie skargi wniesionej z powodu rzekomego  zamiaru wybudowania przez gminę osiedla na dawnym cmentarzu żydowskim.
Wyjaśnił, że żadna delegacja żydowska nie zgłosiła się  w tej sprawie nie  do Urzędu Gminy w celu uzyskania jakiejkolwiek informacji. Pismo to zostało wysłane na podstawie informacji udzielonych  przez przypadkowych mieszkańców gminy. Dodał, że  gmina nie planowała nigdy budowy osiedla w tym miejscu i też odpowiedź o tej treści zostanie udzielona MSWiA.
- poprosił radnych aby zgłaszali wnioski do budżety gminy na 2005r. do Pani Skarbnik, 
- zakładaniu w Gniewoszowie wodomierzy,
- korzystnych wynikach przetargów na dowóz dzieci do szkół, zakup węgla opałowego oraz oleju opałowego,
- dodał również, że odczuwalny jest brak sołtysa w Gniewoszowie. 
 
Do przedstawionego sprawozdania uwag nie wniesiono. Przewodniczący Rady Gminy podziękował referującemu.

Ad. 5.    Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
              Przewodniczący Rady Gminy zgodnie z art. 24h ust. 12  ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. poinformował,  że wszyscy radni mieli obowiązek złożenia do dnia 30  kwietnia br. oświadczeń majątkowych wg stanu na dzień 31.12.2003r. Oświadczenia zostały złożone w terminie.  Wpłynęło 14 oświadczeń, które zostały przekazane do Urzędu Skarbowego w Kozienicach  w dniu 24 maja 2004r. Dodał, że zgodnie z ustawą, jego oświadczenie majątkowe zostało wysłane do Wojewody Mazowieckigo.

Ad. 6.    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy  za I-sze półrocze 2004r. w tym   
              zapoznanie z opinią RIO.
	  Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu Skarbnika Gminy – Panią Marię Woźniak, która poinformowała, że sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 
I – sze półrocze 2004r. radni otrzymali wraz z materiałami na sesję oraz było szczegółowo omawiane na wszystkich komisjach stałych Rady Gminy. Referująca następnie odczytała uchwałę Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Radomiu  w sprawie opinii  o przedłożonej przez Wójta Gminy informacji  o wykonaniu budżetu za I-sze półrocze. 
Do przedstawionego materiału  uwag nie wniesiono.
       
Ad. 7.    Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004r.
	Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu oraz odczytanie stosownych uchwał Panią Skarbnik. Referująca  poinformowała, że na komisjach szczegółowo omawiała projekty uchwał. Następnie odczytała kolejno poszczególne  projekty uchwał wprowadzające  zmiany do budżetu polegające na: 
1/ zwiększeniu dochodów budżetowych w dziale „Administracja Publiczna ” o kwotę 18.347 zł. z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków ponoszonych przez Gminę na wynagrodzenia dla  pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych. Radni nie zgłosili pytań do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady Gminy poddał fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 osób - wszyscy radni obecni na sali obrad.
Uchwała Nr XV/153/04
2/ uchwała wprowadzająca  wszystkie zwiększenia dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi  dotacjami na zadania zlecone bądź dofinansowanie zadań własnych przez budżet państwa, tj.:
- zwiększenia dochodów budżetowych w dziale 710 „Działalność usługowa” o kwotę 5.700 zł. z przeznaczeniem na renowację grobów powstańców styczniowych w Oleksowie,
- zwiększenia dochodów budżetowych w dziale 801 „Oświata i Wychowanie” o kwotę 323 zł. z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów klas I, 
- zwiększenia dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc Społeczna” z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 3.200zł. oraz na zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 18.000 zł.
- zwiększenia dochodów budżetowych w dziale 900 „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska” o kwotę 4.161 zł., nadmieniła, że jest to zwrot z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego kosztów oświetlenia ulicznego przy drogach wojewódzkich.
Radni nie zgłosili pytań do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady Gminy poddał fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 osób - wszyscy radni obecni na sali obrad.
Uchwała Nr XV/154/04
3/ zwiększeniu dochodów budżetowych w dziale 600 „Transport i Łączność” o kwotę 60.700 zł., wyjaśniła, że są to środki przekazane z  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów wiejskich na modernizację dróg dojazdowych w Wólce Bachańskiej – 42.700 zł i w Borku – 18.000 zł. 
Radni nie zgłosili pytań do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady Gminy poddał fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 osób - wszyscy radni obecni na sali obrad.
Uchwała Nr XV/155/04
4/ Poinformowała, że Urząd Marszałkowski potraktował wydatki na modernizację dróg dojazdowych jako wydatek inwestycyjny dlatego też w budżecie gminy wydatek ten musi być zakwalifikowany jako wydatek inwestycyjny, natomiast obecnie jest planowany w wydatkach na drogi. W związku z tym środki, które pozostały do wydatkowania na drogach publicznych oraz rezerwa wójta, która będzie przeznaczona jako 50% udział gminy potrzebny do  uzyskania środków z zewnętrz należy przekwalifikować na wydatki inwestycyjne. 
Radni nie zgłosili pytań do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady Gminy poddał fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 osób - wszyscy radni obecni na sali obrad.
Uchwała Nr XV/156/04

Ad. 8.    Omówienie sposobu realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą –     
               kompleksowe   wodociągowanie gminy.
	   Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Panu Pawłowi Mytychowi Z-cy Wójta  , który poinformował, że wszystkie sprawy, które leżały gestii Urzędu Gminy zostały pozytywnie załatwione, tj.: 
- wykonanie dokumentacji,
- środki finansowe z WFOŚiGW.
Poinformował również, że uzyskano we wszystkich przypadkach zgodę od właścicieli nieruchomości    na przeprowadzenie sieci wodociągowej z wyjątkiem nieruchomości położonej w miejscowości Markowola Kol., gdzie zostały wykonane już zmiany w projekcie.
Następnie omówił wyniki przetargu na budowę sieci wodociągowej. Poinformował, że przetarg, który odbył się 8 września został unieważniony oficjalnie ze względu na brak środków, ale najważniejszą przyczyną po zaciągnięciu informacji o wykonawcy, który wygrał przetarg był brak pewności czy będzie w stanie wykonać inwestycję.
Dodał, że cała procedura związana z ogłoszeniem po raz drugi przetargu na wykonanie zadania w takiej formie, a więc kompleksowego wodociągowania gminy jest bardzo długa, dlatego też aby przyspieszyć realizację zadania i wykonać część jeszcze w tym roku zadanie zostanie podzielone na odcinki. Dodał, że konieczność ta wypływa również z faktu, że dotację z PFOŚi GW w Kozienicach należy rozliczyć do końca bieżącego roku. Poinformował także , że zgodnie z informacją uzyskaną od Pani Hibner – Dyrektor WFOŚiGW ,  istnieje możliwość zaciągnięcia wyższej pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie. Podkreślił, że będą czynione starania,  aby  skorzystać również, z bezzwrotnych funduszy strukturalnych. 
Poinformował, że wszystkie przetargi odbędą się jeszcze w bieżącym roku z graniczną data realizacji inwestycji wiosną 2005r.
Przedstawił proponowany podział etapów prowadzenia  wodociągowania ( w przypadkowej kolejności):
- Wólka Bachańska
- Markowola, Markowola Kol.,
- Kociołek, Mieścisko, Sarnów, Zwola,
- Nowy Regów, Marianów. 
Poinformował, że koszty  budowy wodociągu w miejscowości Kociołek zgodnie z ustaleniami przeprowadzonymi z Wójtem Gminy Policzna zostaną podzielone proporcjonalnie  do ilości mieszkańców.

Następnie poinformował o pozostałych inwestycjach prowadzonych na terenie  gminy:
- budowa drogi powiatowej Chechły - Gniewoszów
- budowa drogi dojazdowej w Borku
- opracowaniu przetargu na wykonanie drogi w Wólce Bachańskiej w którym wykonawca musi określić cenę za 1m2 i zgodnie z tym na ile wystarczy środków taki odcinek drogi zostanie wykonany,
- rozpatrywaniu kwestii budowy  drogi dojazdowej w Markowoli.
- terminie przetargu na wymianę stolarki okiennej w Urzędzie Gminy i Ośrodku Zdrowia w Gniewoszowie. 
- planowanej wymianie części oświetlenia żarowego na rtęciowe przez Zakład Energetyczny w Kozienicach.
- o planowanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kozienicach wymienione rur przepustowych i wykonaniu 50 m asfaltu w miejscowości  Regów Stary.  

W dyskusji głos zabrali:
Radny Jan Maj zwrócił uwagę na fakt by do jednego przetargu mógł przystąpić jeden wykonawca, co dawałoby gwarancję realizacji zadania.
Z-ca wójta wyjaśnił, że specyfikacja zostanie opracowana w ten sposób, żeby jeden wykonawca mógł wykonywać jedną pracę na terenie gminy w ciągu roku.

Ad. 9.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy   
              Gniewoszów”.   
	   Zastępca wójta poinformował, że radni otrzymali projekt strategii i mieli możliwość zapoznania się z nią oraz   była omawiana na komisjach. Niemniej wyjaśnił, że plan gospodarczy jest niezbędnym dokumentem szczególnie w przypadku pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych. Jest to plan gospodarczy obejmujący  10 lat , tj. okres do 2010r.
Dodał, że strategia została poszerzona o następujące zadania: modernizacja oświetlenia w Sarnowie, wykonanie elewacji na budynku PSP w Sarnowie. Poinformował, że w każdym czasie w drodze uchwały można wprowadzić dodatkowe zadania.
Radni nie zgłosili pytań do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady Gminy poddał fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 osób - wszyscy radni obecni na sali obrad.
Uchwała Nr XV/157/04

Ad. 10.  Pytania i wnioski.

1. Wniosek w sprawie sprzedaży mieszkań zajmowanych przez nauczycieli  Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wniosek w sprawie sprzedaży mieszkań był omawiana na posiedzeniach Komisji Stałych Rady Gminy, które podjęły decyzję, że należy się wstrzymać ze sprzedażą w/w nieruchomości . Radni nie zgłosili pytań. 
Przewodniczący poddał wniosek poddał pod głosowanie. Za sprzedażą mieszkań  głosowało – 0 osób, przeciw głosowało – 11osób, wstrzymało się od głosu - 2 osoby, nieobecne na sali obrad  - 2 osoby.

2. Odczytanie  listu od Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych , w którym wyrazili  podziękowanie  gminie za udział w  kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. 
Inspektor ds. obsługi rady gminy odczytała w/w list, który stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

3. Odczytanie podziękowanie  dla Rady Gminy za udzieloną pomoc finansową  uczniowi PSP w Borku Damianowi Cielochowi
Inspektor ds. obsługi rady gminy odczytała podziękowanie , które stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

     Radny Wojciech Szczepaniak poruszył sprawę likwidacji targowiska w Gniewoszowie przy ul. Rynek.
Pan Wójt wyjaśnił, że temat jest wciąż aktualny, gdyż wystosował pismo do Zarządu Wspólnoty Gruntowej w Gniewoszowie i nie otrzymał do tej pory odpowiedzi. 
Obecny na sesji Prezes Zarządu Wspólnoty - Pan S. S.  wyjaśnił, że gmina obciążyła wspólnotę podatkiem od nieruchomości w wysokości 3.000 zł. Zarząd wystąpił do Wójta Gminy z podaniem o umorzenie podatku, na co Wójt nie wyraził zgody, a środki finansowe na ten cel proponował aby pozyskać od dzierżawców gruntów należących do wspólnoty i stąd wystąpiono o zapłacenie przez Gminę dzierżawy w wysokości 18.000 zł. 

     Radny Wojciech Szczepaniak zaproponował dyżury radnych w Urzędzie Gminy.
Radni nie zajęli stanowiska w tej sprawie. 

        Radna Maria Halina Banaś wnioskował o okratowanie i oszklenie  okien w Domu Ludowym w  Oleksowie.

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


