Protokół XX/2005
sesji Rady Gminy odbytej w dniu 21 marca 2005r.

Czas trwania sesji od godz. 1215 do godz.1530.

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 
3. Roman Bąk 
4. Zdzisław Dziuba 
5. Andrzej Gugała 
6. Mieczysław Kołdej
7. Zbigniew Koziara 
8. Małgorzata Pietrzyk 
9. Marta Podsiadlik 
10. Henryk Sadura – opuścił salę obrad o godz. 1430 po uprzednim usprawiedliwieniu;
11. Wojciech Szczepaniak  
12. Jan Tyburcy  
13. Władysław Szewczyk
14. Jan Maj
15. Jolanta Jakubowska  
 

Spoza składu Rady Gminy w obradach udział wzięli:

-	Wiesław Pawlonka - Wójt Gminy
-	Sołtysi – zgodnie z listą obecności
-	Dyrektorzy szkół z terenu gminy Gniewoszów – zgodnie z listą obecności
-	pracownicy Urzędu Gminy - zgodnie z listą obecności
-	Paweł Szymański – Kierownik BP ARiMR w Kozienicach
-	Krystyna Bronisława Jarzębska – Kierownik KRUS w Kozienicach
-	Wacław Postek – Kierownik Posterunku Policji w Gniewoszowie


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, dyrektorów szkół,  pracowników Urzędu Gminy. 
Następnie zaproponował wprowadzenie zmian w porządku obrad polegających na dodaniu pkt  3 w brzmieniu „Bieżąca działalność Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kozienicach”, pkt 4 w brzmieniu „Działalność Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.”, pkt 8 „Podjęcie uchwały w sprawie  zaciągnięcia  długoterminowej pożyczki inwestycyjnej  w Wojewódzkim Funduszu  Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej   w Warszawie na realizację zadania  pod nazwa  kompleksowe wodociągowanie  pozostałych miejscowości  gminy Gniewoszów”, pkt 10 „ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci  publicznych szkół podstawowych  prowadzonych przez Gminę”  oraz  pkt  11 „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia  granic obwodu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gniewoszowie” 
Zaproponował także zdjęcie z porządku obrad pkt 14 w brzmieniu „Podjecie uchwały w sprawie  uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym”.

Następnie  odczytał  zmieniony  porządek  obrad:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
3.    Bieżąca działalność Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i modernizacji    
       Rolnictwa w Kozienicach. 
4.    Działalność Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
5.    Sprawozdanie  z działalności Wójta Gminy za okres między  sesjami Rady Gminy.
6.    Sprawozdanie  z realizacji zadań z zakresu  działania Gminnego Ośrodka  Pomocy    
       Społecznej  w Gniewoszowie  za 2004r.
7.    Podjęcie uchwał w sprawie  wprowadzenia zmian  w budżecie gminy na 2005r.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie  zaciągnięcia  długoterminowej pożyczki inwestycyjnej  w      
       Wojewódzkim Funduszu  Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej   w Warszawie na    
       realizację zadania  pod nazwa  kompleksowe wodociągowanie  pozostałych miejscowości   
       gminy Gniewoszów.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w     
       Sarnowie.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia  granic obwodu Zespołu szkolno – Przedszkolnego  
       w Gniewoszowie 
11.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci  publicznych szkół podstawowych     
       prowadzonych przez Gminę
12.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia  dla Wójta Gminy  Pana Wiesława  
       Andrzeja Pawlonki.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Związku Gmin Ziemi Kozienickiej.
14.  Pytania i wnioski.
15.  Zamknięcie obrad.                                                                                                 
          Po odczytaniu zmienionego porządku obrad poddał fakt przyjęcia pod głosowanie. Za przyjęciem do realizacji zmienionego porządku obrad głosowali wszyscy radni obecni na sali obrad – 15  osób.
                                                                               .                                                                                       
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 obrad.

Ad. 3.  Bieżąca działalność Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji    
            Rolnictwa w Kozienicach. 
Kierownik BP ARiMR w Kozienicach – Pan Paweł Szymański  przedstawił informacje na temat bieżącej działalności Biura Powiatowego w Kozienicach. Referujący podkreślił, że od 01 lutego bieżącego roku przystąpiono do realizacji  dwóch programów :
1/  dostosowanie do standardów Unii Europejskiej 
2/  pomoc dla gospodarstw niskotowarowych 
Poinformował, że obydwa programy na terenie Powiatu Kozienice cieszyły się bardzo dużą popularnością , wpłynęło bardzo dużo wniosków podobnie jak w całym kraju. Dlatego też przyjmowanie wniosków na dopłaty z tytułu dostosowania do standardów Unii Europejskiej  zakończono 14 marca b.r. , natomiast w dniu 22 marca przypada ostatni dzień przyjmowania wniosków na dopłaty z tytułu pomocy dla gospodarstw niskotowarowych.
Wyjaśnił również, iż działania te wchodzą w skład planu rozwoju obszarów wiejskich . Plan ten jest zorganizowany na 3 lata tj. 2004-2006 z tym, że obejmuje przydzieloną pulę środków, którą akceptowały Izby Rolnicze, Ministerstwo Rolnictwa, Komisja Europejska, wnioski są przyjmowane do wyczerpania środków. Z powodu bardzo dużego zainteresowania  limit środków na realizacje tego planu już się wyczerpał.  Dodał, że są zapewnienia z Ministerstwa Rolnictwa, że może będą przesunięcia z innych działów np. zalesienia, gdzie było znacznie mniej wniosków. 
Referujący podkreślił, że nie ma możliwości przyjęcia wniosku , po dniu w którym  upływa termin do jego złożenia, gdyż każdy dzień w Biurze Powiatowym kończy się składaniem raportu do centrali.  Wnioski będą weryfikowane w kolejności składania. 
Kierownik Bp ARiMR poinformował, że gospodarstwa niskotowarowe obejmują dopłatę w wysokości ok. 1.250 euro na rok przez 5 lat, rolnik musi zaznaczyć co najmniej 1 z 12 celów wyodrębnionych we wniosku, który będzie w stanie w tym okresie zrealizować. Jeżeli po 3 roku będzie weryfikacja i nie wypełni zaznaczonego celu to na kolejne dwa lata będzie wstrzymana wypłata pieniędzy.  Istnieje jeszcze jeden warunek tj. że przez 5 lat od otrzymania pierwszej płatności z tytułu prowadzenia gospodarstwa niskotowarowego rolnik nie może przenieść własności gospodarstwa.

Następnie głos zabrała pani Bożena Wysocka – pracownik BP ARiMR w Kozienicach  przedstawiając informacje na temat możliwości prowadzenia inwestycji w gospodarstwach rolnych. Poinformowała na co można przeznaczyć pozyskane środki. ( zakup maszyn, zakup stada podstawowego, itp.) Omówiła także zasady pozyskiwania dopłat na tzw., dosiewki, wsiewki poplonowe, międzyplony ozime. Podkreśliła, że jest to odrębny program rolno – środowiskowy. Wnioski w BP ARiMR można składać przez cały rok, a rozpatrywane są  dwa razy do roku.

Radny Wojciech Szczepaniak zapytał – „czy wypełniając wniosek o dopłaty z tytułu prowadzenia gospodarstwa niskotowarowego należy wyszczególnić jaką zakupi się maszynę?”
Pani Bożena Wysocka odpowiedziała, że  istnieje możliwość zakupienia dowolnej maszyny rolnej, nie ma potrzeby precyzyjnego  określenia jaka to maszyna. 

Kierownik ARiMR poinformował, że zmieniły się zasady dotyczące kolczykowania bydła , zapas kolczyków w Biurze Powiatowym już się skończył, dlatego też w Biuro Powiatowe nadaje numer kolczyków, a następnie rolnik indywidualnie lub za pośrednictwem Biura ARiMR w Kozienicach wysyła zamówienie do jednej z trzech firm na terenie kraju zajmujących się produkcją kolczyków. Dodał, że korzystniej jest zamawiać kolczyki w większej ilości jednorazowo.
Na temat wniosków o dopłaty bezpośrednie powiedział, że są  przyjmowane od 15 marca do 15 maja, a następnie  jeszcze przez 25 dni do 9 czerwca  z tym, że za każdy dzień zwłoki dopłata jest mniejsza o 1%. Wyjaśnił, że dopłaty bezpośrednie należą się faktycznie użytkującym ziemię. Zasadą jest, że nie może  wnioskować o dopłatę  bezpośrednią zarówno właściciel danej działki i dzierżawca. Tą kwestię przed złożeniem wniosku  rolnicy muszą wyjaśnić. W innej sytuacji kwestia ta jest wyjaśniana przez Biuro AGiMR.
 Poinformował również, że do osób, które w 2004r. złożyły wnioski o dopłaty bezpośrednie w bieżącym roku są rozsyłane wnioski spersonalizowane (imię , nazwisko, adres, działki ewidencyjne, natomiast należy wypełnić przy  uwzględnieniu płodozmianu działki rolne) niektórzy mogą otrzymać zdjęcia lotnicze swoich działek. 

Referujący wyjaśnił, że w 2005r. do dopłat bezpośrednich została zakwalifikowana uprawa wierzby i uprawa róży bez kolców, których produkcja przeznaczona jest na cel energetyczny. 

Kierownik BP ARiMR poinformowali, że pracownicy Zespołu Doradztwa Rolniczego w Kozienicach raz w tygodniu będą mieli dyżur w gminach powiatu kozienickiego. Dodał, że być może na podstawie porozumienia Izb Rolniczych z Urzędami Pracy  zostanie przydzielony  jeden pracownik na każdą gminę.  
Na zakończenie złożył wszystkim życzenia świąteczne.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował referującemu .
 
Ad. 4.  Działalność Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Kierownik KRUS – Pani Bronisława Jarzębska poinformowała, że KRUS w Kozienicach działa od 1993r. Poinformowała o spadku w 2004r. liczby ubezpieczonych o ok. 200 osób, gdyż byli to ubezpieczeni, którzy oprócz działalności rolniczej  prowadzili działalność gospodarczą i nie spełnili warunków które obowiązują od 2 maja 2004r.  Poinformowała, że w obrębie działania Oddziału  pod  względem zadłużenia placówka w Kozienicach  zajmuje 3 miejsce. Najmniejsze zadłużenie jest w Radomiu i Białobrzegach, a największe w  Lipsku, Zwoleniu. Dodała, że rolnicy przystąpili do  płacenia bieżących składek, natomiast pozostały nie zapłacone składki zaległe. Poinformowała, że w zakresie zmniejszenia zadłużenia rolników KRUS dopuszcza możliwość rozłożenia zadłużenia na raty i wówczas wstrzymywane jest naliczanie odsetek, a więc zadłużenie nie wzrasta o kwotę odsetek. Podkreślił, że nie systematyczne płacenie odsetek przyczynia się do zwiększenia zadłużenia gospodarstwa rolnego. KRUS jest zobowiązany dochodzić zadłużenia w trybie administracyjnym poprzez wystawianie tytułów egzekucyjnych, zabezpieczenie hipoteczne.
Przedstawiła także informacje  o zmianach jakie wprowadziła ustawa z 2 maja 2004r. w  zakresie:
1/ ubezpieczenia dla rolników  prowadzących działalność gospodarczą.  Wyjaśniła, że zmiana polega na tym, iż rolnik  przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej  musi  podlegać ubezpieczeniu  w KRUS przez okres 3 lat (do tej pory był to okres 1 roku);  kwota opodatkowania dochodu w skali roku nie może przekroczyć 2.548 zł,  gdyż po jej przekroczeniu rolnik  musi się ubezpieczyć w ZUS.
2/  zasiłków chorobowych w przypadku których podstawowy okres chorobowy wynosi 180 dni  i w wyniku zmiany przepisów o ubezpieczeniu społecznym może być on na wniosek rolnika  przedłużony o kolejne 360 dni  . Wypłata zasiłku chorobowego odbywa się na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika zatrudnionego w KRUS.  Poinformowała, że rolnicy, którzy w trakcie zwolnienia przebywają w ośrodkach rehabilitacyjnych prowadzonym przez  KRUS nie maja płaconego  zasiłku chorobowego. Koszty pobytu w ośrodku pokrywa KRUS, rolnik płci sam koszty dojazdu do ośrodka. 
3/ nie wypłaca się zasiłku porodowego, gdyż jest on wypłacany jednorazowo przy  zasiłku rodzinnym, wypłacanie zasiłku rodzinnego z dniem 1 sierpnia 2005r. zostanie przekazane do Urzędu Gminy. 
4/  wypłaty odszkodowania  za wypadek przy pracy w rolnictwie, które  może otrzymać tylko osoba poszkodowana  pod warunkiem, że jest ubezpieczona.

Referująca podkreśliła, że wszystkie świadczenia są wypłacane przez KRUS wyłącznie na wniosek rolników, nie przedłuża się także wypłacania żadnych świadczeń z urzędu.
Dodała, że od m-ca stycznia w KRUS może być zatrudniony tylko lekarz orzecznik z  II stopniem specjalizacji. 

Poinformowała , że Burmistrz Miasta Kozienice przekazał działkę pod budowę  nowego budynku, w którym będzie się znajdowała siedziba KRUS. Został już zaakceptowany projekt budowy. 

Kierownik KRUS złożyła z racji zbliżających się Świąt Wielkanocnych wszystkim serdeczne życzenia. Po czym Przewodniczący Rady Gminy podziękował referującej. 

Ad. 5. Sprawozdanie  z działalności Wójta Gminy za okres między  sesjami Rady   
           Gminy.
	Wójt Gminy zabierając głos powiedział, że wychodząc naprzeciw potrzebom rolników  przyjął do pracy na okres 6 miesięcy w ramach prac interwencyjnych  pracownika– Panią E. B., któremu zostaną powierzone obowiązki z zakresu ochrony środowiska i rolnictwa. 
Poinformował, że jego działalność w okresie od 3 lutego  do 21 marca 2005r.  sprowadzała się do: 
- czynności wynikające z załatwiania środków finansowych na realizację zadania pod nazwą kompleksowe wodociągowanie pozostałych miejscowości gminy.  Wyjaśnił, że WFOŚiGW w Warszawie odpowiadając na wniosek o udzielenie pożyczki poinformował, że zadanie  zostało zakwalifikowane na listę rezerwową, jednocześnie Pani Kierownik WFOŚiGW zapewniła, że gmina wnioskowane środki powinna otrzymać , ostatecznie wniosek będzie  rozpatrywany  w drugiej  połowie czerwca. Dodał, że nawet jeżeli gmina nie otrzyma pożyczki z WFOŚiGW  to zostaną dołożone wszelkie starania,  aby wodociągowanie było kontynuowane. 
- poinformował, że do 30 kwietnia należy złożyć wnioski na dofinansowanie z WFOŚiGW planowanych inwestycji w 2006r. Poprosił Radę Gminy o składanie do 15 kwietnia propozycji. Powiedział, że w 2006r proponuje realizację następujących zadań: dowodociągowanie gminy, budowa drugiego zbiornika w Zdunkowie, budowa wodociągu wraz z kanalizacją w Gniewoszowie ( wpłaty mieszkańców ok. 2.500 zł.), budowa sieci kanalizacyjnej w Zalesiu i Borku z podłączeniem ich do oczyszczalni ścieków w Zajezierzu;
- prowadzenia negocjacji w celu uzgodnienia regulaminu wynagradzania nauczycieli, które do tej pory nie przyniosły efektu, przyjęcie propozycji Przedstawicielki ZNP oznaczałoby konieczność zwiększenia wydatków w dziale oświata o 30.000 zł.;
- poprawienia jakości dróg gminnych i w dalszym ciągu będą prowadzone w miarę posiadanych środków prace na drogach gminnych, poinformował, że złożono wnioski o wykonanie 3 dróg dojazdowych do pól w miejscowościach: Markowola, Sławczyn, Zwola,
- odnośnie dróg powiatowych poinformował, że zostało podpisane porozumienie w sprawie budowy ostatniego etapu drogi Gniewoszów – Chechły z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Kozienicach. Wskazał także na konieczność przeprowadzenia remontu dróg w Regowie Starym, Boguszówka, droga w Oleksowie wraz z chodnikiem.
- wystosowano wniosek o przekwalifikowanie drogi gminnej na powiatową w Slawczynie i Podmiesciu.
- poinformowała, że Z-ca Kuratora Oświaty wizytował planowaną do likwidacji placówkę oświatową tj.  PSP w Sarnowie
-  przedstawił  propozycję poprawienia oswietlenia ulicznego na terenie gminy;
- poinformował, że wystąpiono z wnioskiem do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie wykonanie zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej w Wysokim Kole,
- poinformował, że odbyło się kolejne spotkanie ze Starostą w sprawie PKS, ale nie przyniosło ono żadnych rozstrzygnięć.
- przedstawił informację na temat możliwości przyjęcia przez repatriantów z zapewnieniem mieszkania i pracy, poinformował, że może gmina wystąpić z propozycją przyjęcia lekarza, który mógłby na stałe na miejscu mieszkać.     

Ad. 6. Sprawozdanie  z realizacji zadań z zakresu  działania Gminnego Ośrodka     
           Pomocy  Społecznej  w Gniewoszowie  za 2004r.
Kierownik GOPS przedstawił informację na temat działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Gniewoszowie w 2004r. – informacja stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Przewodniczący Rady Gminy za  zgoda radnych przystąpił do realizacji pkt 9 porządku dziennego tj. „Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w    Sarnowie”.

Ad. 9.  Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w     
Sarnowie.
Przewodniczący Rady Gminy  poprosił o zabranie głosu Panią Sekretarz Gminy, która poinformowała, że gmina otrzymała pozytywną opinię Kuratora Oświaty w Warszawie w sprawie likwidacji PSP w Sarnowie. Następnie poinformowała, że projekt uchwały był szczegółowo omawiany na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy w związku z czym odczytała projekt uchwały. 
Wójt Gminy zabierając głos podkreślił, że w miarę możliwości gmina będzie się starała, aby zatrudniono wszystkich pracowników likwidowanej placówki oświatowej. Poprosił mieszkańców Sarnowa, aby wskazali cel na który można byłoby przeznaczyć budynek po szkole w Sarnowie.
Radny Zbigniew Koziara powiedział, że w bieżącej kadencji zlikwidowano Ośrodek Zdrowia w Sarnowie,   w związku z czym zaapelował, aby wstrzymać się z podjęciem decyzji o  likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Sarnowie.  
Do projektu uchwały więcej uwag nie  wniesiono. Przewodniczący Rady Gminy poddał fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało-  10 radnych, przeciw – 3 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XX/187/04

Następnie Przewodniczący Rady Gminy zarządził przerwę od godz.  1430 do 1445.
Po wznowieniu obrad przystąpił do realizacji pkt 7 porządku dziennego obrad.

Ad. 7. Podjęcie uchwał w sprawie  wprowadzenia zmian  w budżecie gminy na 2005r.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Marię Woźniak - Skarbnik Gminy o odczytanie i omówienie stosownego  projektu uchwały. Skarbnik Gminy wyjaśniła, że powstały środki  nadwyżkę proponuje przeznaczyć na:
- 80.000 zł.  na zadania inwestycyjne tj. na wykonanie drugiego odwiertu na ujęciu wody w Zdunkowie;
- 40.000 zł. na odżelaziacze na ujęciu wodnym w Oleksowie;
-10.000 zł. na drogi publiczne powiatowe jako pomoc udzielana między jednostkami z przeznaczeniem na dokończenie drogi Gniewoszów  Chechły;
- 48.202 zł. na drogi gminne;
- 8.000 zł. opracowanie projektóew decyzji o warunkach zabudowy;
- 35.000 zł. na wynagrodzenia w szkołach podstawowych z racji likwidacji szkoły w Sarnowie i konieczności wypłaty odpraw;
- 9.000 zł. na dowóz dzieci do szkół ;
- 39.900 zł. na świadczenia społeczne, tj. na dożywianie uczniów w szkołach.

Wójt Gminy poinformowała także, iż zmianie ulegają załączniki do uchwały budżetowej :
- załącznik nr 3 o przychodach i rozchodach;
- załącznik nr 9 o wydatkach na zadania inwestycyjne.  

Radny Powiatowy  Marian Frądczyk  zapytał „czy wszystkim pracownikom likwidowanej placówki oświatowej w Sarnowie będą wypłacane odprawy i czy ze wszystkimi pracownikami zostanie rozwiązana umowa o pracę? Jednocześnie zaproponował przekwalifikowanie nauczycieli w celu zatrudnienia na stanowisko pracownika do spraw rolnictwa. 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w PSP w Sarnowie  jest zatrudnionych 8 nauczycieli , 2 odchodzi na świadczenie emerytalne, szczegółowy zakres zwolnień będzie znany po opracowaniu projektów organizacyjnych w poszczególnych jednostkach.  Dodała, że placówka ulega likwidacji i z tego tytułu wszyscy powinni otrzymać odprawy. Przy planowaniu budżetu nie były jeszcze znane losy placówki w Sarnowie i  w związku z tym planowane były zaplanowane wydatki na cały rok kalendarzowy. Natomiast umowy będą rozwiązane z dnie 31 sierpnia, natomiast zaplanowane w budżecie środki na 4 pozostałe miesiące zostaną przeznaczone na wypłatę odpraw. Pozostałą część środków w wysokości 35.000 zł. zostały zaplanowane z nadwyżki budżetowej za  2004r.  Poinformowała, że na razie nie jest znane przeznaczenie środków z 0,6%  rezerwy  subwencji oświatowej.
Do projektu uchwały więcej uwag nie  wniesiono. Przewodniczący Rady Gminy poddał fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni obecni na sali obrad - 14 osób.
Uchwała Nr XX/188/05

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie  zaciągnięcia  długoterminowej pożyczki    
           inwestycyjnej  w  Wojewódzkim Funduszu  Ochrony Środowiska  i Gospodarki    
           Wodnej   w Warszawie na  realizację zadania  pod nazwa  kompleksowe     
           wodociągowanie  pozostałych miejscowości   gminy Gniewoszów.

 Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Marię Woźniak - Skarbnik Gminy o odczytanie i omówienie stosownego  projektu uchwały. Poinformowała, że wszystkie niezbędne do zaciągnięcia pożyczki dokumenty zostały już zebrane. Podjęcie uchwały o zaciągnięciu pożyczki wymaga uzyskania bezwzględnej większości głosów. Zgodnie z wyliczeniami dokonanymi przez inspektora nadzoru gmina może ubiegać się o pożyczkę w kwocie nie większej niż 820.000 zł. 
 Do projektu uchwały  uwag nie  wniesiono. Przewodniczący Rady Gminy poddał fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni obecni na sali obrad - 14 osób.
Uchwała Nr XX/189/05      

Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia  granic obwodu Zespołu szkolno –    
            Przedszkolnego w Gniewoszowie
Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Pani Sekretarz Gminy, która powiedziała, że w drodze tej uchwały miejscowości:  Sarnów Kociołek i Mieścisko zostaną  dołączone do obwodu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  w Gniewoszowie.
Do projektu uchwały  uwag nie  wniesiono. Przewodniczący Rady Gminy poddał fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni obecni na sali obrad - 14 osób.
Uchwała Nr XX/190/05      

Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci  publicznych szkół   
            podstawowych  prowadzonych przez gminę Gniewoszów.
Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Pani Sekretarz Gminy, która powiedziała, że z racji tego, że została podjęta uchwała o likwidacji PSP w Sarnowie należy zmienić   także obwód Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gniewoszowie oraz od nowa ustalić sieć  szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Gniewoszów do której należą PSP w Borku, PSP w Wysokim Kole i ZSP w Gniewoszowie. Natomiast Publiczne gimnazjum wchodzi w skład sieci publicznych gimnazjów  prowadzonych przez gminę Gniewoszów. 
Do projektu uchwały uwag nie  wniesiono. Przewodniczący Rady Gminy poddał fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni obecni na sali obrad - 14 osób.
Uchwała Nr XX/191/05      

Ad.12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia  dla Wójta Gminy  Pana     
           Wiesława  Andrzeja Pawlonki.
Sekretarz Gminy omawiając projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Pana Wiesława Andrzeja Pawlonki   poinformowała, że  był on omawiany na dwóch komisjach od razu po otrzymaniu rozporządzenia określającego tabeli wynagrodzeń  dla pracowników samorządowych. Następnie wyjaśniła, że Wójt miał najniższe wynagrodzenie w tabeli tj. 3.300 zł. obecnie wynosi 3.400 zł., a więc należy podnieść wynagrodzenie gdyż zarówno wójt gminy jak i pracownicy muszą  mieć najniższe wynagrodzenie zasadnicze wynikające z tabeli. Dodała, że ta sama sytuacja dotyczy dodatku funkcyjnego, który należy podnieść z 1.030 zł. do 1.060 zł. Dotychczas w uchwale znajdował się także dodatkowy zapis o wypłacie dodatkowego wynagrodzenia zasadniczego tzw. „13” obecnie w projekcie uchwały tego zapisu nie ma, gdyż dodatkowe wynagrodzenie zostało zabrane wójtowi, z-cy wójta, skarbnikowi, sekretarzowi. Wyjaśniła także , iż dodatek specjalny był przyznany w wysokości  40% na wniosek Wójta w 2003r. został on obniżony do 28% i jest przyznawany na czas pełnienia funkcji. 
Do projektu uchwały uwag nie  wniesiono. Przewodniczący Rady Gminy poddał fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało – 11 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się od głosu – 2 radnych. Przewodniczący Rady Gminy stwierdził fakt przyjęcia uchwały.
Uchwała Nr XX/192/05      

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Związku Gmin Ziemi Kozienickiej.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o omówienie projektu uchwały Z-cę Wójta – Pana Pawła Mytycha, który poinformował, że proponowana zmiana Statutu Związku Gmin Ziemi Kozienickiej ma na celu poszerzenie jego zadań o problemy związane z budową kanalizacji na szczeblu całego powiatu. Dodał, że do tej pory zadania te skupiały się na ochronie środowiska dotyczącej utrzymania czystości w zakresie odpadów stałych. Podkreślił w swojej wypowiedzi, że podjęcie uchwały nie wiąże się z ponoszeniem jakichkolwiek kosztów przez gminę Gniewoszów.  
Do projektu uchwały więcej uwag nie  wniesiono. Przewodniczący Rady Gminy poddał fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni obecni na sali obrad - 14 osób.
Uchwała Nr XX/193/05      

Ad. 14. Pytania i wnioski.
Sekretarz Gminy poinformowała, że trzykrotnie odbywały się spotkania z Przedstawicielką ZNP – Panią E. S.– M. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli informując jednocześnie, że nie doszło do podpisania jego projektu przez Przedstawicielkę ZNP.  Po dwóch spotkaniach rozbieżność dotyczyła wysokości dodatku motywacyjnego, gdzie Przedstawicielka wnioskował, aby z 3% zwiększyć  jego wysokość do 5% , co spowodowałoby w efekcie wzrost wydatków w oświacie o ok.30.000 zł. Zaproponowała także iż może zgodzić się  na dodatek motywacyjny w wysokości 3%, ale żeby w całości był przekazany dla nauczycieli. Sekretarz Gminy podsumowała, że pozostawiając dla nauczycieli 3% i dodatkowo przekazując dla dyrektorów 5%  w skali roku wydatki wzrosłyby o 5.700 zł. w skali roku, jednak  na propozycję  5%  dla dyrektorów Przedstawicielka ZNP nie wyraziła zgody. Poinformowała również, iż Przedstawicielka ZNP zaproponowała, aby dodatek za wychowawstwo był płacony  od jednego dziecka, co ogółem w skali roku zwiększyłoby wydatki o ok. 3.000 zł. 
Sekretarz Gminy przypomniała, że Karta Nauczyciela mówi, że można płacić wg dotychczas obowiązującego  regulaminu jeżeli nie uzgodnimy nowego tylko przez okres dwóch miesięcy po wejściu w życie uchwały budżetowej , a więc w obecnej chwili już można zaprzestać płacenia wszystkich dodatków poza wynagrodzeniem zasadniczym, wysługą lat, dodatkiem wiejskim. 

Następnie głos zabrała Radna Maria Hallina Banaś, która odniosła się do sprawy doktora E.  P. informując, że nie wiele dało się wyjaśnić z tym, że został przyjęty przez radnych  wniosek o poszukanie i zatrudnienie lekarza, który mógłby pracować i zamieszkać na terenie gminy. Pani Kierownik SPZOZ stwierdziła, że ma etaty nawet dla 3 lekarzy. Drugi temat, który poruszyła Radna dotyczył podpisania aneksu do umowy najmu lokalu przez Panią dentystkę, zwracając uwagę na fakt, że zobowiązała się podpisać umowę po zapoznaniu się z jej treścią.  Powiedziała także, iż to co robi w ramach pracy społecznej i to o co się upomina jest dla społeczeństwa i dla wyborców, gdyż nie można wszystkiego zamykać, ponieważ zadaniem radnych jest służyć społeczeństwu.  Poinformowała, że w sobotę i niedzielę nikt na terenie gminy nie da zastrzyku dożylnego należy w tym celu jechać na pogotowie do Kozienic. Na pewno nie jest to udogodnienie dla mieszkańców gminy dlatego należy  tą sprawę jakoś rozwiązać. Powiedziała, że jej priorytetem zawsze było dbanie o służbę zdrowia. 
Wójt Gminy powiedział, że będą czynione starania aby był lekarz na terenie gminy oraz będzie dążył do pozytywnego załatwienia sprawy z panią dentystką.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Rada Gminy i Rada Społeczna SPZOZ zabiegają o to aby w soboty przyjmował lekarz, ale na 2004r. była podpisana umowa z NFZ w ten sposób, że nie dawała możliwości zatrudnienia dodatkowego lekarz, jak zapewnia Kierownik SPZOZ na 2005r. kontrakt został podpisany w taki sposób, że znajduje się etat w ośrodku zdrowia w Gniewoszowie dla 3 lekarzy. 

Radny Powiatowy Marian Frądczyk poruszył sprawę Publicznego Gimnazjum w Gniewoszowie zwracając uwagę na fakt, że  coraz więcej dzieci wybiera gimnazja puławskie oraz kwestię skierowania dzieci do OHP , co powoduje, że także   z tego powodu maleje wysokość subwencji oświatowej.

Radny Mieczysław Kołdej zapytał o ilość godzin i koszty odśnieżania?
Z-ca Wójta poinformował, że Pan Roman Pytrus odśnieżał przez 53 godziny ( w tym 14 godzin za 2004r.). Powiedział, że łącznie koszty odśnieżania wyniosą ok. 10.000 zł. 

Zastępca Wójta Gminy poinformował, że można szlakę kotłową zakupić w ilości 30 ton  za 900 zł. z Elektrociepłowni w Lublinie. 
Radni w wyniku dyskusji  zdecydowali, aby się wstrzymać i zakupić lepszy materiał.

Radny Wojciech Szczepaniak zapytał – „czy istnieje możliwość przekazania dla straży 10.000 zł., gdyż jest planowana karosacja samochodu , remont strażnicy  oraz trzeba zakupić mundury?
Wójt Gminy poinformował, że również stoi na stanowisku, że należy  zakupić mundury dla strażaków ze wszystkich jednostek OSP. Dodał jedna, że kwestię wysokości środków finansowych, które będzie można przekazać na straże należy uzgodnić z Panią Skarbnik. Przewodniczący Rady Gminy zaproponował kupno 50 mundurów (20 – Gniewoszów, 14 – Sarnów, 8 – Borek, 6 – Wysokie Koło, 6 – Zwola). 
   
Ad. 15. Zamknięcie obrad.                                                                                                 
             Radni więcej uwag nie wnieśli w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy  na zakończenie sesji złożył wszystkim radnym, a na ich ręce wszystkim mieszkańcom gminy  życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych oraz  dokonał zamknięcia XX sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono.                                                                    Przewodniczący Rady Gminy
Protokołowała: M. Gogacz                                                                                 Marek Banaś


