Protokół Nr IX/2007
z sesji Rady Gminy Gniewoszów, która  odbyła się  w dniu 31.08.2007 r.


Czas trwania sesji od godz. 1205 do godz.1325.

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:  
-	sołtysi zgodnie z listą obecności,
-     Wójt Gminy – Stefan Marek Banaś
-    Z-ca Wójta – Bogdan Przychodzeń
      -    pracownicy Urzędu Gminy zgodnie z listą obecności
      -    Kierownik Posterunku Policji – Wacław Postek
      -    Kierownik SPZOZ – Katarzyna Tymińska
      -    Dyrektor PSP w Borku – Dorota Janus
      -    Dyrektor PSP w Wysokim Kole – Joanna Kowalczyk
      -    Dyrektor ZSP w Gniewoszowie – Teresa Filiks
      -    Dyrektor Publiczne  Gimnazjum w Gniewoszowie
                                                              
Ad. 1. Otwarcie obrad.
	Obrady otworzyła i im przewodniczyła Pani Maria Halina Banaś – Przewodnicząca Rady Gminy, stwierdziła qvorum zdolne  do podejmowania  prawomocnych uchwał. Po czym powitała przybyłych radnych, a w ich imieniu i w imieniu  własnym : Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, sołtysów, Kierownika Posterunku Policji w  Gniewoszowie, Kierownika SPZOZ, dyrektorów szkół, oraz pracowników  Urzędu Gminy. Zaproponowała    wprowadzenie  zmian  do  porządku  obrad polegających  na wprowadzeniu nowych punktów: nr 7 w brzmieniu „Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do  budżetu gminy na 2007r.” oraz nr 8 w  brzmieniu „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia  zasad  udziału mieszkańców wsi: Oleksów,  Wóla Bachańska, Regów Nowy, Regów Stary, Wysokie Koło, Zwola w kosztach realizacji  budowy  wodociągu przy dobrowolnym wsparciu  właścicieli (samoistnych posiadaczy) nieruchomości.”
Następnie odczytała zmieniony  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.   Sprawozdanie  z  wykonania  budżetu gminy za I-sze półrocze 2007r. w tym zapoznanie
z opinią RIO.
5.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej  w Gniewoszowie.
6.   Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kozienicach.      
7.   Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do  budżetu gminy na 2007r.
8.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia  zasad  udziału mieszkańców wsi: Oleksów,  Wóla    Bachańska, Regów Nowy, Regów Stary, Wysokie Koło, Zwola w kosztach realizacji  budowy  wodociągu przy dobrowolnym wsparciu  właścicieli (samoistnych posiadaczy) nieruchomości.
9.   Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Gniewoszów.
10. Pytania i wnioski.
11. 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, że na sali obrad został wyłożony protokół Nr VIII/2007 z obrad poprzedniej sesji, z którego treścią mieli możliwość 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, że  w okresie  między  sesjami podjął następujące działania:
- dokonano odbioru dróg powiatowych tj. Sławczyn – Zalesie i Kameleonka,  drogi wojewódzkiej  Borek – Borek Fort, oraz drogi gminnej w Sarnowie;                                                                                    - w  dniu 11.09.2007r.  wprowadzono wykonawcę   na  boisko szkolne;                                                - rozpoczęły się  prace  przy budynku  Urzędu  Gminy polegające na: dociepleniu dachu, wymianie  dachu i elewacji;                                                                                                                                                       - prowadzone są pertraktacje  odnośnie budowy parkingu przed  budynkiem Urzędu Gminy, została wykonana koncepcja, uzgodniony  wykonawca, który  trochę zwleka, ponieważ ma rozpoczęte inne prace;                                                                                                                                                                                - odbył się przetarg na wodociąg Sławczyn – Oleksów „Rosztoki”, w przetargu udział  wzięło czterech  oferentów, zadanie inwestycyjne  zostanie wykonane za kwotę 135.000 zł.;                                           - po wystąpieniu ulewnych  deszczów w m-cu sierpniu 2007r  zaszła konieczność profilowania dróg równiarką w miejscowościach: Mieścisko, Sarnów, Marianów, Markowola – Kol.;                                                 - prowadzono uzgodnienia  koncepcji  budowy oczyszczalni ścieków wraz  z przyłączami  w sanepidzie i wydziale ochrony środowiska;                                                                                                - dokonano pomiaru drogi  w miejscowości Borek – Fort, ponieważ  mieszkańcy niejednokrotnie wnosili o poszerzenie i wytyczenie tej drogi. 
Do przedstawionego  sprawozdania  nie zgłoszono pytań, w związku z czym Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała referującemu.
Ad. 4.  Sprawozdanie  z  wykonania  budżetu gminy za I-sze półrocze 2007r. w tym
            zapoznanie z opinią RIO.
	Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zabranie głosu  Panią Marię Woźniak – Skarbnika Gminy, która przypomniała, że sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze  2007r. wraz z informacją o wykonaniu planu  finansowego  Biblioteki  Publicznej Gminy Gniewoszów oraz informacją z wykonania planu finansowego SPZOZ w Gniewoszowie było w sposób szczegółowy omawiane na wszystkich posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy  w związku  z tym, zapytała czy są pytania  co do jego treści. Radni  nie zgłosili pytań, a więc przystąpiła  do odczytania opinii  RIO w Warszawie – Zespół  w Radomiu o przedłożonym sprawozdaniu.
Radni nie wnieśli  uwag do przedstawionej opinii, w związku z czym  Przewodnicząca Rady Gminy  podziękowała Referującej.  
 
Ad. 5.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  zmian Statutu Samodzielnego Publicznego 
             Zakładu Opieki  Zdrowotnej  w Gniewoszowie.
	 Przewodnicząca Rady Gminy  poprosiła  pracownika ds. obsługi rady o odczytanie wniosku  Pani Kierownik SPZOZ Gniewoszów oraz stosownego projektu uchwały.
	Inspektor ds. obsługi rady gminy po odczytaniu wniosku Pani Kierownik SPZOZ w Gniewoszowie poinformowała, że na posiedzeniu Rada Społeczna działającej przy SPZOZ w Gniewoszowie w drodze  uchwały Nr 2/2007 w dniu 13 lipca 2007r.  pozytywnie  zaopiniowała wniosek . Następnie odczytała projekt uchwały.
Do przedstawionego projektu  uchwały  pytań 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 IX/54/07
Wójt Gminy  zabierając  glos  poprosił, aby informować mieszkańców gminy, że można wykonać  dodatkowe badania  potrzebne  do pracy i dla kierowców w Ośrodku  Zdrowia w Gniewoszowie. 
Kierownik SPZOZ – Pani Katarzyna Tymińska  dodała, że  posiada uprawnienia  do  prowadzenia badań kierowców natomiast Pani Doktor S. – K.  posiada uprawnienia do  przeprowadzania badań  pracowników.

 Ad. 6.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kozienicach.
	Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że przed  podjęciem uchwały należy dokonać wyboru 2  ławników do Sądu  Rejonowego w Kozienicach w tym  jednego do Sądu Pracy. Następnie poprosiła o zabranie głosu pracownika  ds. obsługi  rady gminy, która przypomniała , kto mógł zgłaszać kandydatów na ławników informując jednocześnie, że z tego prawa  skorzystał Prezes Sądu Rejonowego w Kozienicach zgłaszając kandydatury: Pani  D. G. – Sąd Pracy i Pani K. G.  oraz  mieszkańcy  gminy   mający czynne prawo wyborcze zgłosili kandydaturę Pani A. I. Z.. Kolejno  przedstawiła dane dotyczące kandydatów i odczytała pozytywną opinię  zespołu  powołanego  w celu przygotowania   opinii o kandydatach  na ławników.
	Następnie  powołano komisję  skrutacyjną  do przeprowadzenia wyborów  w składzie: Krystyna Szafrank, Jan Tyburcy, Mariusz Szczepaniak. Wskazane osoby wyraziły  zgodę na pracę w komisji, po czym Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie  skład komisji. Za przyjęciem składu  komisji skrutacyjnej głosowali wszyscy obecni na sali  radni – 15 osób.
	Po zapoznaniu  z zasadami głosowania komisja skrutacyjna przeprowadziła  głosowanie tajne w wyniku którego ustaliła, że  Pani D. G.  uzyskała 13 głosów, Pani K. G.  - 12 głosów, a Pani  A. I.  Z.  - 5 głosów. Komisja odczytała protokół, w którym  stwierdziła, że na ławników  do Sądu Rejonowego w Kozienicach wybrani zostali: Pani D. G.  - Sąd Pracy i Pani   K. G..
Następnie  inspektor ds obsługi rady  odczytała projekt uchwały, po czym Przewodnicząca Rady Gminy poddała fakt przyjęcia pod głosowanie. Za  przyjęciem uchwały głosowali  wszyscy radni obecni na sali obrad – 15 osób.
Uchwała Nr IX/55/07

Ad. 7. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do  budżetu gminy na 2007r.
        	Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zabranie głosu i omówienie stosownego projektu uchwały  Panią Marię Woźniak - Skarbnika Gminy.
	Skarbnik  Gminy poinformowała, że projekt uchwały  dotyczy jednoczesnego  zwiększenia  dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 25.582 zł.  w dziale: - 801 „Oświata i wychowanie” w działach 80101 „Szkoły podstawowe”  o 8.772 zł. dotacja otrzymana  na nauczanie języka angielskiego oraz w dziale  854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85415 „ Pomoc materialna dla uczniów” - 16.810zł. z przeznaczeniem na podręczniki i mundurki szkolne. Pozostałe  zmiany dotyczą przesunięć  między  działami, w  wyniku których  zmniejszeniu  ulegną wydatki budżetowe  o 26.200 zł. w dziale  758 „Różne rozliczenia finansowe” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” o kwotę 11.200 zł. oraz 801 „Oświata i wychowanie” 80101 „Szkoły podstawowe” o  kwotę 15.000 zł. w związku z dokonanymi  przesunięciami  zwiększa się  dochody w dziale  600 „Transport i łączność o kwotę 51.782 zł. z przeznaczeniem na  drogi publiczne gminne tj.: 11.200 na drogę w Sarnowie i 15.000 zł.  na drogę w  Sławczynie. W tym miejscu  Skarbnik Gminy  wyjaśniła,  że   na realizację  zadania  inwestycyjnego  w  Sławczynie  odbył się jeden przetarg  , który nie przyniósł rozstrzygnięcia, ponieważ zaplanowane  w budżecie  gminy środki na ten cel  okazały się  za małe, dlatego  też w dniu  dzisiejszym  zostaną one  zwiększone  do łącznej kwoty 275.000 zł., podczas gdy najniższa oferta wynosiła 280.000 zł.
	Do przedstawionego projektu  uchwały nie  zgłoszono pytań 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 IX/56/07

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia  zasad  udziału mieszkańców wsi: Oleksów,
            Wóla    Bachańska, Regów Nowy, Regów Stary, Wysokie Koło, Zwola w kosztach
            realizacji  budowy  wodociągu przy dobrowolnym wsparciu  właścicieli (samoistnych
            posiadaczy) nieruchomości.
	Wójt Gminy  wyjaśnił, że  należy  ustalić  aktualną opłatę  za wykonanie przyłącza wodociągowego do  gospodarstwa, ponieważ pozostał do wykonania wodociąg na odcinkach: Sławczyn - Oleksów „Rosztoki”, Wysokie Koło – Oleksów i Regów Nowy. Proponowana stawka  za przyłącze wodociągowe  wynosi 1.500 zł.
	Następnie inspektor ds obsługi rady gminy odczytała  projekt uchwały. Do odczytanego projektu uchwały nikt nie  zgłosił pytań wobec czego Przewodnicząca Rady Gminy poddała fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni obecni na sali obrad – 15 osób.
Uchwała Nr IX/57/07

 Ad. 9.   Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Gniewoszów.
	 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Wójta Gminy o odczytanie  wniosku w  sprawie odwołania Sekretarza Gminy.
	Wójt Gminy odczytał  wniosek dodając, że odwołanie  uzasadnione jest   przejściem Pani  Danuty Gogacz – Sekretarza Gminy na   świadczenie emerytalne. Pan Wójt podziękował  jednocześnie Pani Sekretarz za długoletnią pracę, poinformował  jednocześnie, że na stanowisko Sekretarza proponuje Panią Izabelę Kierasńską.
Następnie inspektor ds. obsługi rady odczytała projekt uchwały.
Radni wnioskowali o  dopisanie  w § 1 po  przecinku „w związku z przejściem na emeryturę”
Sekretarz Gminy  wyjaśniła, że decyzja  o przejściu na świadczenie  emerytalne   związane jest  z  zaistniałą sytuacją osobistą , która zmusza ją do takiej decyzji.  
W związku z tym, że nie zgłoszono więcej uwag do projektu uchwały. Przewodnicząca  Rady Gminy poddała fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowali  wszyscy radni obecni na sali obrad  - 15 osób.
Uchwała Nr IX/58/07
	Przewodnicząca Rady Gminy  w imieniu  własnym i  Rady Gminy  złożyła Pani Sekretarz – Danucie  Gogacz  serdeczne podziękowania za  długie lata pracy w Urzędzie Gminy na rzecz społeczeństwa gminy, instytucji podległych itp., na koniec  wręczyła Pani Sekretarz  pamiątkowy dyplom i kwiaty.  
	Sekretarz Gminy podziękowała wszystkim Radnym, Sołtysom, Pracownikom, Dyrektorom szkół, Kierownikowi SPZOZ, Kierownikowi Posterunku Policji w Gniewoszowie za miłą współpracę. Nadmieniła, że obecnie  sytuacja dojrzała, znacznie łatwiej się pracuje, niż w latach  dziewięćdziesiątych kiedy samorząd powstawał.

Ad. 10.   Zapytania i wnioski.
	Wójt Gminy poinformował, że w dniu 9 września br. odbędą się Dożynki Powiatowe  w miejscowości Rozniszew, gmina  Magnuszew, po czym  zaprosił wszystkich  radnych, sołtysów, a za ich pośrednictwem mieszkańców gminy do uczestniczenia w  tych uroczystościach. Poinformował również, że w  dniach 29-30 września  odbywają się Targi Poznańskie, opłata 130 zł.  zapisy  przyjmuje Pani  Kierasińska Izabela.
	Radna Krystyna Szafranek wnioskowała o  wcześniejsze włączanie oświetlenia ulicznego w  godzinach porannych, aby osoby  wyjeżdżające rano do pracy i szkoły  mogły spokojnie dojść do przystanku.                                                                                                                                        	Wójt Gminy odpowiedział, że  zostały  założone  zegary astronomiczne  i nie ma  możliwości zmiany  godzin włączania światła, pomimo to Zakład Energetyczny  wyraził jeden raz zgodę na przesunięcie  godzin  zapalania lamp  wieczorem, które zapalały się w okresie  letnim  już o godz. 18.00, kiedy było jeszcze widno. Jednak dodał, że będzie próbować podejmować rozmowy z  Dyrektorem Zakładu Energetycznego, ale  nie może nic obiecać, będzie również rozmawiać  o   tym, aby zamontować dodatkowo 14 lamp na słupach w: Wysokim Koło – 3 lampy, na trasie Regów   Borek i Sarnów Tartak.
	Radny  Łukasz Kamionka zapytał - „czy  jest coś wiadomo na temat wniosków pomrozowych?”
	Pani Izabela Kierasińska  odpowiedziała, że aktualnie są one w Urzędzie Wojewódzkim w Radomiu w Wydziale Rolnictwa, na podstawie  sporządzonych w Urzędzie Gminy protokołów i wniosków zostaną do końca m-ca września wydawane opinie  Wojewody. Udzielane będą kredyty oprocentowane 1,69%.
	Sołtys  wsi Gniewoszów  zgłosił, że  koło Domu Nauczyciela  zadomowił się biały pies, który atakuje zarówno mieszkańców jak i dzieci  idące  do szkoły.
	Wójt Gminy odpowiedział, że problem z psami ma nie tylko Gniewoszów, ponieważ podobne problemy wystąpiły ostatnio w Wysokim Kole i Zwoli. W związku z czym zwrócił się  z prośbą do sołtysów i radnych , aby  w poszczególnych wsiach zwracać mieszkańcom uwagę , aby  psy były uwiązane, lub  w ogrodzeniu i nie  błąkały się  po wsi stanowiąc dla  wszystkich zagrożenie, natomiast gminę informować o tych psach, które  faktycznie są bezpańskie, ponieważ koszt  złapania  i umieszczenia psa w schronisku jest bardzo wysoki.
	Radny Roman Bąk poinformował, że Mazowiecka Izba Rolnicza  organizuje 23 września br. wyjazd na  wystawę maszyn rolniczych  do   Bednar, koszt 120 zł.
	Sołtys  wsi  Zwola – Pan Marian Muniak wnioskował o wymianę połamanych przepustów na drodze dojazdowej  w kierunku  lasu ( za P. B.) oraz zapytał, czy została wykonana dokumentacja na drogę w Zwoli?
 	Wójt Gminy odpowiedział, że wszystkie  dokumenty dotyczące  wyprowadzenia stanu prawnego, drogi na odcinku  od krzyżówek do Polesia,  zostały złożone w sądzie. Wójt Gminy dodał, że w Zwoli w br. było zrobione więcej niż w innych wsiach.
	Sołtys wsi Borek  zgłosił konieczność wycięcia krzaków przy  drodze  koło cegielni w Sarnowie.
	Pan Roman Bąk poprosił o wycięcie  gałęzi wzdłuż drogi do Zwoli i od figury  w Zwola – Kol. w kierunku   Marianowa do Pani D..
Wójt Gminy  odpowiedział, że  krzaki i gałęzie drzew są usuwane niezależnie  od tego czy jest to droga gminna, powiatowa, czy wojewódzka, dodał że  w ostatnim czasie  zostały wycięte na Nowym Polu,  również zostały   przeprowadzone remonty w szkołach więc pracownicy publiczni  będą mogli się zająć  oczyszczać pobocza. Wójt Gminy poprosił, aby zwrócić  uwagę na zaorywanie dróg.
	Pan Witokd Słyk  zgłosił,   konieczność usunięcia krzewów i gałęzi  w Sarnowie  na przeciwko  P. F..
	Przewodnicząca Rady Gminy wnioskowała o poprawieni drogi równiarką  na Prusinach, o którą wcześniej wnioskował  Pan G..


Ad. 11. Zamknięcie obrad.
         W związku z tym, że porządek obrad  został wyczerpany Przewodnicząca Rady Gminy dokonał  zamknięcia obrad dziewiątej  sesji Rady Gminy w Gniewoszowie.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała : Monika Gogacz                                                            Przewodnicząca Rady Gminy
- insp. ds. obsługi rady gminy                                                                 Maria Halina Banaś

