Protokół XXV/2005
sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 grudnia 2005 r.

Czas trwania sesji od godz. 1400 do godz.1530.

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. Andrzej Gugała
5. Jolanta Jakubowska
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.  Zdzisław Dziuba

Spoza składu Rady Gminy w obradach udział wzięli:
-	sołtysi – zgodnie z listą obecności
-	pracownicy Urzędu Gminy - zgodnie z listą obecności
-	Radny Powiatowy – Marian Frądczyk 

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.   Stwierdził quorum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał.  
Następnie odczytał porządku 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.    Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Gminy.
5.    Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian  w budżecie gminy na 2005r
6.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2006r.  regulaminu wynagradzania  dla    
       nauczycieli  w szkołach i placówkach  prowadzonych przez gminę  regulującego    
       wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania   i wypłacania  dodatków do  
       wynagrodzenia   zasadniczego , szczegółowe warunki obliczania i wypłacania  
       wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw    
       nauczycieli, nagród oraz wysokości  i zasady przyznawania  dodatku mieszkaniowego.   
8.    Podjęcie uchwały w sprawie opinii na temat  zmian miejscowości  na terenie gminy    
       Gniewoszów.
9.    Podjęcie  uchwały w sprawie  przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.
10.  Pytania i wnioski.
11.  Zamknięcie obrad.
                                                                                                                                  
Ad. 2. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
           Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że na sali obrad został wyłożony protokół z obrad poprzedniej sesji, z którego treścią mieli możliwość zapoznania się Radni.
Do treści protokółu uwag nie wniesiono wobec czego Przewodniczący poddał fakt przyjęcia protokółu pod głosowanie-za przyjęciem protokółu głosowali wszyscy obecni Radni - 14 osób.
 
Ad. 3. Sprawozdanie  z działalności Wójta Gminy za okres między  sesjami Rady   
           Gminy.
	Wójt Gminy  przedstawił  sprawozdanie ze swojej działalności  za okres od 8.12 – 29.12. 2005r., w szczególności informując o: 
1/  spotkaniu mieszkańców Gniewoszowa, Regowa Nowego, Wysokiego Koła z wykonawcą projektu modernizacji drogi wojewódzkiej  na odcinku od cmentarza w Gniewoszowie do cmentarza w Wysokim Kole wraz z budową parkingów, chodników oraz dodał, że zlecono wykonanie dokumentacji pod budowę  chodników wzdłuż dróg powiatowych  przy ul. Oleksowskiej w Gniewoszowie,  od  Regowa Nowego  w kierunku Regowa Starego i od skrzyżowania  w Wysokim Kole  w  kierunku  Boguszówki (do mostku) i w kierunku Regowa Starego;
2/   wszczęciu przez Starostwo Powiatowe w Kozienicach na wniosek zainteresowanych postępowania w sprawie zwrotu działek,  na których obecnie  znajduje się  targowisko gminne w Gniewoszowie;
3/  posiedzeniu Rady Społecznej SPZOZ w Gniewoszowie  w dniu 8 grudnia 2005r. oraz o podjęciu przez gminę kroków związanych z organizacją podstacji pogotowia ratunkowego przy Ośrodku Zdrowia w  Gniewoszowie. Wyjaśnił, że decyzja pozostaje w rękach Starosty Kozienickiego, choć kwestia utworzenia takiej podstacji nie jest prosta z powodu braku  samochodów.
4/ wykonawcach, z którymi została podpisana umowa na  odśnieżanie dróg dodając, że  w niektórych przypadkach odśnieżaniem  zajmować się będą  także osoby z terenu gminy posiadające stosowny sprzęt;
5/ rozpoczęciu czynności związanych z realizacją inwestycji dotyczącej instalacji  biologicznej oczyszczalni ścieków w budynku  szkolnym  w Gniewoszowie;
6/ interwencji mieszkańców  w sprawie wykonania drogi  w Sarnowie w kierunku tartaku, dodał, że w najbliższym czasie wykonanie tej drogi nie jest możliwe ze względów finansowych;
7/ zleceniu  firmie „Ekoprojekt” opracowania koncepcji określającej optymalny sposób  kanalizacji gminy;
8/ wizycie  Wójta  Gminy Magnuszew wraz z Sekretarzem Gminy, którzy  skorzystali z rad dotyczących   sposobu realizacji inwestycji dotyczącej budowy sieci kanalizacyjnej,
9/ modernizacji pionów kanalizacyjnych w szkole w Gniewoszoewie oraz poinformował o  planowanym remoncie łazienek na parterze w szkole w Gniewoszowie;
10/  delegacji pracowników Urzędu Gminy do Pana M.  J. i Pana W. S., którym proponuje się nadanie honorowego obywatelstwa  gminy Gniewoszów.  
11/ spotkaniu wigilijnym   pracowników Urzędu Gminy;
11/ wpłynięciu pisma od Konsula Austrii, który chce wesprzeć finansowo renowację cmentarza wojennego w Wysokim Kole .
Do  informacji złożonej przez Wójta Gminy nie wniesiono pytań w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy podziękował referującemu

Następnie poinformował, że na jego ręce wpłynął wniosek  Wójta Gminy  o przyjęcie  Pana W. S.  i Pana M. J.  w poczet honorowych  obywateli gminy Gniewoszów. Po czy poprosił inspektora ds. obsługi rady gminy o jego  odczytanie.
Radni wyrazili poparcie dla powyższej inicjatywy.

Ad. 4.  Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu inspektora ds. obsługi rady gminy  i przedstawienie stosownej informacji na temat działalności  Komisji Stałych Rady Gminy w Gniewoszowie za rok 2005. Sprawozdanie z działalności poszczególnych komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian  w budżecie gminy na 2005r
	Skarbnik Gminy  odczytała projekt uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2005r. wyjaśniając , że dotyczy ona zwiększeni dochodów i wydatków w wysokości 3.928 zł. na zadania z zakresu opieki społecznej z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne oraz na składki ubezpieczeń zdrowotnych opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne i rodzinne. Radni nie wnieśli pytań do projektu uchwały. Przewodniczący Rady Gminy poddał fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni obecni na sali obrad – 14 osób.
Uchwała Nr XXV/226/05

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r.
Na wstępie Skarbnik Gminy odczytała opinię RIO na temat  przedłożonego  przez Wójta Gminy  projektu  budżetu gminy  na 2006r.  Następnie poinformowała o wprowadzonych zmianach do projektu budżetu gminy na 2006r.:
- zmniejszenie o 15.000 zł. wydatków i dochodów budżetu w związku z planowanym uzyskiwaniem wpłat  za wywóz nieczystości stałych i  przeniesienie zarówno dochodów jak i wydatków do Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, 
- zwiększenie o 5.000 zł. wydatków na  straże , wyjaśniła, że było planowane  ½ etatu pedagoga szkolnego, ale tych godzin będzie mniej w związku z czym pewne oszczędności  powstaną  z tytułu zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia,  
Poinformowała, że dodatkowo nie wszystkie zadania planowane na 2005r. będą  zakończone tj.:
- nie zostanie zrealizowany wydatek na opracowanie dokumentacji  dróg wojewódzkich,
- nie zostaną pokryte koszty instalacji oczyszczalni biologicznej w szkole w Gniewoszowie, 
- przesunięto termin zapłaty  za odwiert w Zdunkowie (zaplanowano na ten cel 10.000 zł., a o pozostałą kwotę gmina będzie ubiegać się w PFOŚiGW w Kozienicach) oraz nie zrealizowano zadania dotyczącego  instalacji odżelaziaczy w hydroforni w Oleksowie, 
Kwota dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2006r. po wprowadzeniu powyższych zmian  wyniesie – 7.040.770 zł. 
W związku z powyższym Skarbnik Gminy zaproponowała zwiększenie wydatków inwestycyjnych na następujące zadania:-  budowa sieci wodociągowej  o 66.000 zł. - opracowanie projektu kanalizacji gminy -  10.000 zł., - zaprojektowanie budowy chodników przy drogach powiatowych - 2.000 zł.,  
- modernizację dróg gminnych - 30.000 zł., 
- na kulturę fizyczną (uporządkowanie boiska szkolnego ) - 20.000 zł., 
- 25.000 zł. ułożenie płytek w łazienkach w szkole w Gniewoszowie na parterze. 
Następnie Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały. 
Radni nie wnieśli pytań do projektu uchwały. Przewodniczący Rady Gminy poddał fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni obecni na sali obrad – 14 osób
Uchwała Nr XXV/227/05

Przewodniczący Rady Gminy zwracając się w tym miejscu głównie do Sołtysów powiedział, że na początku kadencji na drogi gminne przeznaczono 60.000 zł., a w budżecie gminy na  2006r. na drogi gminne jest przeznaczone 160.000 zł. , a  kwota ta może wzrosnąć w trakcie roku. Dodał, że jest to  sukces obecnej Rady Gminy . Następnie  poinformował jak w czasie  obecnej kadencji kształtowały się wydatki na drogi powiatowe i Szpital Powiatowy w Kozienicach. Reasumując powiedział, ze największym osiągnięciem  jest to, że pomimo  wykonanych inwestycji kończymy kadencję z nie powiększonym zadłużeniem gminy,.
 
Ad. 7.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2006r.  regulaminu wynagradzania  dla    
            nauczycieli  w szkołach i placówkach  prowadzonych przez gminę  regulującego    
            wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania   i wypłacania  dodatków do  
            wynagrodzenia   zasadniczego , szczegółowe warunki obliczania i wypłacania  
            wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw    
            nauczycieli, nagród oraz wysokości  i zasady przyznawania  dodatku
            mieszkaniowego
Przewodniczący Rady Gminy poprosił  Panią Sekretarza Gminy o zabranie głosu i omówienie  projektu uchwały. Pani Sekretarz poinformowała, że projekt regulaminu wynagradzania dla nauczycieli został  pozytywnie zaopiniowany przez  Kuratorium Oświaty w Radomiu po czym odczytała projekt uchwały, do którego Radni nie wnieśli pytań, w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy poddał fakt przyjęcia uchwały pod glosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 osób – wszyscy radni obecni na sali obrad. 
Uchwała Nr XXV/228/05

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie opinii na temat  zmian miejscowości  na terenie 
            gminy  Gniewoszów
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że projekt uchwały ma na celu sprostowanie  polegające na tym, że w „Wykazie urzędowym  miejscowości” „Stawki „ występują jako wieś natomiast w powszechnie stosowanym  nazewnictwie występuje „Boguszówka” , a  „Stawki” jako jej część  składowa. Poinformowała, że odnaleziono  mapy geodezyjne z  1968r. gdzie  faktycznie „Stawki znajdowały się w obrębie Boguszówki , a na nowej mapie z 1982r.są  w obrębie Koloni Markowoli. 
Następnie odczytała projekt stosownej uchwały, do którego Radni nie wnieśli pytań, w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy poddał fakt przyjęcia uchwały pod glosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 osób – wszyscy radni obecni na sali obrad. 
Uchwała Nr XXV/229/05

Ad. 9. Podjęcie  uchwały w sprawie  przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.
Sekretarz Gminy odczytała projekt uchwały , do którego Radni nie wnieśli pytań, w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy poddał fakt przyjęcia uchwały pod glosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 osób – wszyscy radni obecni na sali obrad. 
Uchwała Nr XXIV/230/05

Ad.10. Pytania i wnioski
Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Radnemu Powiatowemu – Panu Marianowi Frądczykowi, który poruszył temat znajdującego się w Gołębiu szybu , na którym zamieszczony napis informuje, że złoże gazowe pochodzi z Gniewoszowa jednocześnie pytając, czy ktoś zaciągał informacji na temat prowadzonej inwestycji.  

Radny Mieczysław Kołdej  powiedział, że odwiert miał być wykonany na terenie gminy Gniewoszów , ale nie było możliwości przejechania ciężkim sprzętem do Podmieścia, dlatego też wybrali odcinek w Gołębiu, chociaż jest to faktycznie złoże pochodzące z  Gniewoszowa. Jeżeli odkryją złoże w Gołębiu wówczas bez względu na koszty będzie budowany odwiert na terenie gminy Gniewoszów. 
Radny Henryk Sadura dodał, ze wykonanie odwiertu na Podmieściu  wiązało się  z kosztami  wywłaszczeniem nieruchomości. 

Sołtys wsi Mieścisko  poinformował, że autobus szkolny w okresie przedświątecznym przestał przyjeżdżać po młodsze dzieci do Mieściska i prawdopodobnie w wyniku decyzji dyrektorki szkoły nie będzie już  przyjeżdżać w ogóle.  W związku z tym zapytał jakie są w tej sprawie decyzje Urzędu Gminy?   
Wójt Gminy wyjaśnił, że  kierowca nie dojechał do Mieściska i Przecinki jeden raz z powodu uszkodzonego sprzęgła. .Ze strony Urzędu Gminy nie było wprowadzanych żadnych zmian w kursach autobusu szkolnego, o żadnych zmianach nie informował także PKS Kozienice. Kwestia ta będzie  na pewno wyjaśniona , ponieważ była  także delegacja w w/w sprawie z Prusin.
Na zakończenie Wójt Gminy w związku z końcem roku podziękował za miłą  współpracę radnym i sołtysom. 

Ad. 11. Zamknięcie obrad.

Radni więcej uwag nie wnieśli. Przewodniczący Rady Gminy z racji kończącego się roku podziękował za miłą współpracę: Wójtowi Gminy i Z-cy Wójta Gminy, pracownikom Urzędu Gminy , Skarbnikowi Gminy, Sekretarz Gminy i złożył wszystkim wielu sukcesów w nadchodzącym 2006r. po czym   dokonał zamknięcia XXV sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: M. Gogacz
Przewodniczący Rady Gminy
Marek Banaś

