Protokół Nr III/2006
z sesji Rady Gminy, która  odbyła się  w dniu 12 grudnia 2006 r.

Czas trwania sesji od godz. 1005 do godz.1130.

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,
-	pracownicy Urzędu Gminy zgodnie z listą obecności
-	Wacław Postek – Kierownik Posterunku Policji 
-	Kierownicy jednostek organizacyjnych zgodnie z listą obecności
-	Stanisław Jaroszyński – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kozienicach

Ad. 1.Otwarcie obrad.
          Obrady otworzył i im przewodniczyła Pani Maria Halina Banaś – Przewodnicząca Rady Gminy , powitała przybyłych radnych, a w ich imieniu i w imieniu  własnym : Wójta Gminy, Zastępcę Wójta Gminy,  sołtysów,   pracowników Urzędu Gminy,  kierowników jednostek organizacyjnych i kierownika Posterunku Policji w Gniewoszowie oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kozienicach.. 
Następnie zaproponowała wprowadzenie zmian  w porządku obrad polegających na dodaniu trzech punktów tj.:  pkt 3  w brzmieniu „Przedstawienie informacji z zakresu działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii” , pkt 4 „Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami”  oraz pkt 12 „Podjęcie opinii w sprawie wyrażenia opinii na temat „Studium dla potrzeb planów  ochrony przeciwpowodziowej. Etap III” . 
Po czym odczytała  zmieniony porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2.   Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
3.   Przedstawienie informacji z zakresu działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii. 
4.   Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
5.   Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako  podstawa obliczenia  podatku rolnego na obszarze gminy Gniewoszów.
6.   Podjęcie uchwały w sprawie  obniżenia  ceny  sprzedaży drewna  przyjmowanej jako   
      podstawa obliczenia  podatku leśnego  na obszarze gminy.
7.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia  wysokości stawek podatku  od nieruchomości
      obowiązujących  na terenie gminy Gniewoszów.
8.   Podjęcie uchwały w  sprawie  wprowadzenia zwolnień  od podatku od nieruchomości
      na terenie gminy Gniewoszów.
9.   Podjęcie uchwały w sprawie  określenia dziennej stawki opłaty targowej.
10.   Podjęcie uchwały  w sprawie wyboru przedstawicieli gminy do Zgromadzenia                       
        Związku Gmin Ziemi Kozienickiej.
11.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projektowanym  włączeniu części
        obszaru  gminy Gniewoszów do Sieci Natura 2000.
12.   Podjęcie opinii w sprawie wyrażenia opinii na temat „Studium dla potrzeb  planów
        ochrony przeciwpowodziowej. Etap III”
13.   Pytania i wnioski.
14.   Zamknięcie obrad.
Do zmienionego porządku obrad nie zgłoszono pytań. Za przyjęciem zmienionego porządku obrad  głosowali  wszyscy  obecni radni – 15 osób, po czym przystąpiono do jego realizacji.

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 II/2006 z obrad poprzedniej sesji, z którego treścią mieli możliwość zapoznania się radni. Do treści protokółu uwag nie wniesiono wobec czego Przewodnicząca Rady Gminy poddał fakt przyjęcia protokółu pod głosowanie-za przyjęciem protokółu głosowali wszyscy obecni radni - 15 osób.

Ad. 3.  Przedstawienie informacji z zakresu działalności Powiatowego Lekarza 
            Weterynarii.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kozienicach – Pan Stanisław Jaroszyński na wstępie  poinformował, że Inspekcja Weterynaryjna zajmuje się dwoma  działami: zwalczanie chorób zaraźliwych poprzez monitorowanie  pewnych schorzeń, oraz higieną   żywności pochodzenia zwierzęcego – nadzór nad ubojniami, uboje domowe. Następnie poinformował, że  powstała zbiornica sanitarna w Głowaczowie wyposażona w odpowiedni środek transportu dzieki czemu  następuje nieodpłatny odbiór od rolników padłych zwierząt, natomiast gminy ponoszą  koszty miesięczne w wysokości ok. 500 zł. W związku z tym zwrócił się z prośbą o  przeanalizowanie możliwości zawarcia umowy ze  zbiornicą sanitarną w Głowaczowie. Nadmienił także , iż istnieją ułatwione procedury odbioru bydła. Referujący przypomniał także o  obowiązku prowadzenia przez hodowców zwierząt   książki  leczenia zwierząt. Dodał, że leczeniem zwierząt zajmują się lekarze wolnej praktyki wyznaczeni przez Inspekcję Weterynarii, natomiast  wszystkie problemy związane z lecznictwem rozstrzyga Izba Lekarsko – Weterynaryjna. 

Wójt Gminy – Pan Stefan Marek Banaś zabierając głos  powiedział, że sam jako radny powiatowy popierał  budową zbiornicy sanitarnej, z  tym że koszty są stosunkowo wysokie, a ponadto gmina Gniewoszów ma obecnie zawartą umowę  z inną firmą. Nadmienił jednak, że  na Komisji Rolnictwa  zostanie ta sprawa omówiona.   

Sołtys wsi Wólka Bachańska – Pan Mariusz Piwoński zapytał – „ kto powinien zgłosić w przypadku zwierząt padniętych i wyrzuconych?”
Powiatowy Lekarz Weterynarii odpowiedział, że w przypadku gdy nie ma  ustalonego właściciela obowiązek ten spoczywa na gminie.
W związku z tym, ze więcej  pytań nie zgłoszono Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała Referującemu.

Ad. 4.   Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy, który  poinformował, że w celu  zapoznania się z realizowanymi przez gminę  inwestycjami odbył kilka spotkań:
-	z projektantem ,inspektorem nadzoru ,  wykonawcami w sprawie inwestycji dotyczącej dokończenia  realizacji zadania pn.: dowodociągowanie gminy;
-	z Dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu Dróg  oraz z projektantem w sprawie  przebudowy drogi wojewódzkiej nr 738, na którym  ustalono, że projektant ma zatwierdzić dokumentację w Warszawie u głównego projektanta, poinformował także , iż zadanie to ma być robione etapowo (I etap -  odcinek drogi od cmentarza w Gniewoszowie do ronda, II etap- od ronda do  cmentarza w Wysokim Kole, III etap - rondo). 
-	w sprawie przebudowy hydroforni w Oleksowie, gdzie należy również  wprowadzić drobne poprawki;
-	w sprawie budowy drogi dojazdowej o dł. 200m. i szer. 4m w  miejscowości Borek, gdzie  zaproponował  zmniejszenie szerokości drogi do 3m i wykonanie  dłuższego odcinka do ostatniej posesji, nadmienił że również jest za tym, aby  dokończyć budowę drogi w Sławczynie.
Na koniec poinformował, że zostało rozliczone  zadania inwestycyjnego dotyczące budowy boiska w Warszawie.

Do przedstawionego sprawozdania  Wójta Gminy  nie wniesiono pytań, w związku z czym Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała Referującemu.

Ad. 5.   Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 
              przyjmowanej jako  podstawa obliczenia  podatku rolnego na obszarze 
              gminy Gniewoszów
  Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła   Panią Teodozję Jezuita – pracownika ds. wymiaru podatku  o  odczytanie i omówienie stosownego projektu uchwały.
W związku z tym , że do oczytanego projektu uchwały  nie zgłoszono pytań Przewodnicząca Rady Gminy poddała  fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały  głosowali wszyscy obecni radni – 15 osób. Przewodnicząca stwierdziła fakt przyjęcia uchwały. 
Uchwała Nr III/9/06

Ad. 6.   Podjęcie uchwały w sprawie  obniżenia  ceny  sprzedaży drewna  
             przyjmowanej jako   podstawa obliczenia  podatku leśnego  na obszarze 
             gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła ponownie   Panią Teodozję Jezuita – pracownika ds. wymiaru podatku  o  odczytanie i omówienie stosownego projektu uchwały.
W związku z tym , że do odczytanego projektu uchwały  nie zgłoszono pytań Przewodnicząca Rady Gminy poddała  fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały  głosowali wszyscy obecni radni – 15 osób. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła fakt przyjęcia uchwały. 
Uchwała Nr III/10/06

Ad. 7.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia  wysokości stawek podatku  od 
             nieruchomości  obowiązujących  na terenie gminy Gniewoszów.
              Pani Teodozja Jezuita – pracownik ds. wymiaru podatku   odczytała i omówiła  projekt uchwały w sprawie określenia  wysokości stawek podatku  od nieruchomości  obowiązujących  na terenie gminy Gniewoszów .
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono pytań , w związku z czym Przewodnicząca Rady Gminy poddała  fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały  głosowali wszyscy obecni radni – 15 osób. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła fakt przyjęcia uchwały. 
Uchwała Nr III/11/06

Ad. 8.   Podjęcie uchwały w  sprawie  wprowadzenia zwolnień  od podatku od 
             nieruchomości  na terenie gminy Gniewoszów.
              Pracownik ds. wymiaru podatku – Pani Teodozja Jezuita   odczytała i omówił projekt uchwały dotyczący  wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Gniewoszów .
W tym miejscu Wójt Gminy  zabierając głos przypomniał, że w przypadku gdy rolnicy przekazują gospodarstwo rolne w celu  uzyskania renty strukturalnej, pozostawiają sobie budynki,  od których, należy pamiętać, że   naliczany jest  podatek od m2.
W związku z tym , że nie zgłoszono pytań do  przedstawionego projektu uchwały,  Przewodnicząca Rady Gminy poddała  fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały  głosowali wszyscy obecni radni – 15 osób. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła fakt przyjęcia uchwały. 
Uchwała Nr III/12/06

Ad. 9.   Podjęcie uchwały w sprawie  określenia dziennej stawki opłaty targowej.
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła  pracownika ds. wymiaru podatku  o  odczytanie i omówienie  projektu uchwały  określającej dzienną stawkę opłaty targowej.
Wójt Gminy wyjaśnił, że opłaty targowej od sprzedawanych przez rolników ziemiopłodów nie podniesiono, ponieważ cena  warzyw i owoców nie wzrasta, natomiast od  stoisk z których sprzedawane są artykuły przemysłowe i spożywcze opłatę podniesiono o 2 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 obecni radni – 15 osób. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła fakt przyjęcia uchwały. 
Uchwała Nr III/13/06

Ad. 10.   Podjęcie uchwały  w sprawie wyboru przedstawicieli gminy do Zgromadzenia                               
               Związku Gmin Ziemi Kozienickiej.
   Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła  Panią Monikę Gogacz  – pracownika ds. obsługi rady gminy  o odczytanie i omówienie stosownego projektu uchwały.
   Wójt Gminy wyjaśnił, że gmina  wpłaca co roku ok. 5.000 zł. na rzecz Związku Gmin Ziemi Kozienickiej natomiast w bieżącym roku  otrzymała 7.200 zł.   na wywóz nieczystości stałych. Ponadto dodał, że należy podtrzymać udział w Związku, gdyż należą do niego wszystkie gminy Powiatu Kozienickiego . 
W związku z tym , że nie zgłoszono pytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca Rady Gminy poddała  fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały  głosowali wszyscy obecni radni – 15 osób, po czym  Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła fakt przyjęcia uchwały. 
Uchwała Nr III/14/06

Ad. 11.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projektowanym  włączeniu     
                części  obszaru  gminy Gniewoszów do Sieci Natura 2000.
    Pracownik ds. rolnictwa - Pani Izabela Kierasinska zabierając głos poinformowała, że temat włączenia części obszaru gminy Gniewoszów  do Sieci Natura 2000 był szczegółowo omawiany na posiedzeniach  komisji stałych Rady Gminy. Niemniej jednak nadmieniła, że w związku z tym, iż projektowany teren do objęcia Siecią  Natura 2000 nie obejmuje gminy Gniewoszów, przygotowany projekt uchwały mówi o tym, że Rada Gminy  wstrzymuje się od  wyrażenia opinii w przedmiotowej  sprawie. 
Do odczytanego projektu uchwały nie zgłoszono pytań, w związku z czym  Przewodnicząca Rady Gminy poddała  fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały  głosowali wszyscy obecni radni – 15 osób. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła fakt przyjęcia uchwały.
Uchwała Nr III/15/06 

Ad.  12.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat „Studium dla potrzeb  
                planów  ochrony przeciwpowodziowej. Etap III”
    Pracownik ds. rolnictwa - Pani Izabela Kierasińska wyjaśniła, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki  Wodnej  w Warszawie przysłał projekt „Studium  dla potrzeb  planów ochrony  przeciwpowodziowej” w celu zaopiniowania przez Radę Gminy . Referująca wyjaśniła, że na zaopiniowanie Studium Rada Gminy ma  30 dni natomiast w przypadku nie zajęcia stanowiska  będzie  uważane jako wydanie opinii pozytywnej. Referująca omawiając Studium poinformowała , że  określa ono tereny naszej gminy, które są  bezpośrednio  narażone  na niebezpieczeństwo  wystąpienia powodzi, wg   opracowania  dotyczy to połowy terenu naszej  gminy, tj. miejscowości: Zalesie, Oleksów, Sławczyn, Borek, Regów Stary , Podmieście, część wsi Wysokie Koło i część wsi Gniewoszów. Na koniec nadmieniła, że  jeżeli zostanie taki plan uchwalony to nie będzie można na tych terenach planować nowej zabudowy zarówno mieszkalnej jak i  przemysłowej, ponadto nie będzie można przechowywać nawozów naturalnych.  W związku z powyższym została przygotowana uchwała  negatywnie opiniująca to Studium. 

   W związku z tym , że nie zgłoszono pytań  do omówionego projektu uchwały, Przewodnicząca Rady Gminy poddała  fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie, za przyjęciem uchwały  głosowali wszyscy obecni radni – 15 osób. Po głosowaniu Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła fakt przyjęcia uchwały. 
Uchwała III/16/06

Ad. 13.   Pytania i wnioski.
    Radna - Pani  Krystyna Szafranek podziękowała za wyremontowaną zatoczkę autobusową we wsi Wysokie Koło. Ponadto wnioskowała o zainstalowanie wodomierzy  , mieszkańcom gminy, którzy korzystają z wodociągu gminnego, poruszyła także kwestię  zaniedbanych posesji zwracając się do Sołtysów, aby   przypominali właścicielom  niektórych nieruchomości o konieczności przywrócenia porządku , a jeżeli to nie pomoże wówczas przypomniała o możliwości przymuszenia w drodze mandatu. Zaproponowała również , aby     zastanowić  się nad możliwością przywrócenia do stanu używalności stawu w Wysokim Kole, gdzie można byłoby w przyszłości stworzyć  gminny ośrodek rekreacyjny.
Wójt Gminy wyjaśnił, że gmina  nie może prowadzić działalności gospodarczej  jedynie  taką  inicjatywę mogą  podjąć  prywatni przedsiębiorcy.

Kierownik Posterunku Policji  odnośnie porządku publicznego  powiedział, że nie wpłynęły żadne monity, ale  na terenie całej gminy występuje bardo dużo zaniedbań. W tym miejscu poprosił szczególnie  o  uporządkowanie tabliczek z numerami posesji oraz poruszył  problem   bezpańskich psów. 
Radny - Pan Roman Bąk  wnioskował o nawiezienie  kamienia, w celu zasypania dołu  na drogę  w kierunku Marianowa , pod lasem.

Wójt Gminy – Pan Stefan Marek Banaś na zakończenie  poprosił, aby wszelkie sprawy odnośnie dróg zgłaszać  i wyjaśniać w gminie, ponieważ  wszystkie skargi mieszkańców wracają do gminy, gdyż Rada Gminy i Wójt Gminy są gospodarzami.

Przewodniczący Rady Gminy  przekazała wniosek  mieszańców  Rozstok dotyczący  poprawienia drogi od strony Sarnowa oraz kolejny mówiący o  systematycznym odśnieżaniu tej drogi.

Radny - Henryk Sadura wnioskował o oczyszczenie   poboczy przy drodze  Regów Stary – Borek oraz usunięcie wychodzących na drogę i stanowiacych zagrożenie  gałęzi krzewów koło posesji Pana M. w Regowie Starym. Następnie poprosił  o poprawienie drogi dojazdowej do pół w Gniewoszowie za posesją Pana D..
 
Sołtys wsi Markowola -  Pan Janusz Kowalczyk zapytał  - „czy  zostanie wykonany mostek  w Marowoli?”
Wójt Gminy wyjaśnił, że  w Dęblinie zostały zakupione  dębowe  szpały i mostek będzie naprawiony  jeszcze w bieżącym roku.

Na koniec radni  ustalili termin wspólnego posiedzenia  komisji stałych  w  dniu 28 grudnia 2006 r. o godz. 13.00 oraz termin  sesji na dzień   29 grudnia 2006r.  godz. 12.00.

Ad. 14.   Zamknięcie obrad. 
   W związku z tym, że porządek obrad  został wyczerpany Przewodnicząca Rady Gminy złożyła  życzenia Radnym Sołtysom oraz  na ich ręce mieszkańcom gminy z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, poczym dokonała zamknięcia obrad trzeciej sesji Rady Gminy.

Na tym protokół zakończono.                                                     Przewodnicząca Rady Gminy
Protokołowała: M. Gogacz                                                          Maria Halina Banaś



