Protokół Nr IV/2006
z sesji Rady Gminy, która  odbyła się  w dniu 29 grudnia 2006 r.

Czas trwania sesji od godz. 1205 do godz.1250.

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

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 . 

Po czym odczytała  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.   Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 
      2006r. 
5.   Podjęcie uchwały  w sprawie uchwalenia Gminnego programy Profilaktyki  
      Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r.
6.   Zapytania i wnioski.
7.   Zamknięcie obrad.
Do  porządku obrad nie zgłoszono pytań w związku z 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 III/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.   Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami Rady    
            Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy, który  poinformował o swojej działalności za okres od 13 grudnia do 29 grudnia 2006r. – Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonanych zadań  za okres miedzy sesjami stanowi załącznik do niniejszego  protokołu.

Ad. 4.   Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 
             2006r.
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Skarbnik Gminy  o omówienie i odczytanie stosownych projektów uchwał dotyczących wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2006r. :
1. Uchwała dotycząca wprowadzenia do budżetu gminy środków z tytułu zwiększenia subwencji   jak również dotacji na zadania zlecone z zakresu świadczeń  rodzinnych i usuwania   klęsk żywiołowych w wysokości – 20.074 zł.  
 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 IV/17/06
2. Uchwała dotycząca wprowadzenia ponadplanowych dochodów w budżecie gminy na 2006r. o łączną kwotę 20.809 zł. : stanowiących  refundację wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych – 1.681 zł., za  możliwość zorganizowania wystawy w czasie dożynek powiatowych – 2.000 zł., za reklamę materiałów zakupionych przez OSP Gniewoszów – 291 zł. Kwota jaką gmina otrzymała od ZUS z tytułu zwrotu zapłaconych od składek ZUS od dodatków mieszkaniowych nauczycieli – 918 zł., wpłaty  wniesione przez mieszkańców gminy z tytułu usuwania nieczystości stałych  - 7.719 zł. ,   dochody z tytułu czynności  cywilno – prawnych o kwotę 6.000 zł.,  wpływy z tytułu wydawania pozwoleń na sprzedaż alkoholu o 2.200 zł.  
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/18/06
3. Uchwała  dotycząca przeniesienia wydatków bużetowych między działami na łączną kwotę  81.678 zł. oraz woprowadzenia zmian dotyczących wprowadzenia dodatkowych  paragrafów, których dotychczas w budżecie gminy nie było.
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/19/06

Ad. 5.   Podjęcie uchwały  w sprawie uchwalenia Gminnego Programy Profilaktyki  
             Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r.
  Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zabranie  głosu Panią Urszulę Bocian – sekretarz GKRPA, która przypomniała, że  projekt uchwały wraz z Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem na sesję Rady Gminy, ponadto był on szczegółowo omawiany   na  wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy.  Następnie odczytała projekt stosownej uchwały.
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 IV/20/06

Ad. 6.   Zapytania i wnioski.
	  Radny – Pan Tadeusz Gawinek przypomniał, że  w czasie minionej kadencji wszystkie inwestycje na drogach powiatowych,  z inicjatywy  Wójta Gminy – Pana Wiesława Pawlonki były wykonywane w części zachodniej i północnej naszej gminy, natomiast  nie było żadnej inwestycji przy skrzyżowaniu drogi powiatowej Wysokie Koło – Smogorzów . Ponadto wnioskował o przycięcie krzewów przydrożnych na drodze  przez las w Boguszówce, ponieważ gałęzie wychodzą na drogę i nie mogą  wyminąć się dwa samochody. Zwrócił również uwagę na fakt, aby  tłuczeń wysypywać na drogi wyrównane , a nie zasypywać nim doły. 
Wójt Gminy odpowiedział, że kolejność wykonywania dróg powiatowych nie zależała od Wójta – Pana Wiesława Pwlonki, gdyż, sam jako radny powiatowy wnioskował o to, aby drogi rozpoczęte były wykonywane do końca. W tym czasie została wykonana w całości droga do Zwoli. Kolejna droga będzie robiona od Woli Klasztornej. Nadmienił  również, że ważną kwestią przy podejmowaniu decyzji o  kolejności modernizacji dróg jest fakt częstotliwości ich uczęszczania. 

Sołtys wsi Mieściko – Pan Krzysztof Kępka zwrócił uwagę na godziny palenia się światła ulicznego, które zapala się przed zmrokiem i świeci się  do godz. 22.00, natomiast rano zapala się o godz. 7.00 i świeci się do godz. 7.30. W związku z czym wnioskował o zmianę godzin świecenia światła ulicznego wieczorem i  nie włączanie go rano.
Wójt Gminy wyjaśnił, że zostały założone zegary zmierzchowe w związku z czym zapalają się o zmierzchu i są nastawione w ten sposób, że będą palić się określoną ilość czasu, a jeżeli nie wyświecą ustalonego czasu do godz. 22.00 to po minimum  dziewięciogodzinnej przerwie jeżeli rano  jest mrok to ponownie się zapalą i będą się świecić, aż upłynie wyznaczony czas, na który zostały nastawione. Dodał, że montaż zegarów astronomicznych przyniósł  oszczędność. 
 
Radny Andrzej Gugała zgłosił, że w miejscowości Wólka Bachańska  nie palą się lampy.

Radna - Pani  Krystyna Szafranek w imieniu Pani Joanny Kowalczyk – Dyrektorki PSP w Wysokim Kole  jak i własnym zaprosiła  wszystkich na XV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy , który będzie się odbywał w szkole i  jednocześnie w remizie  strażackiej . Do pomocy  zaprosiła chętne osoby już w sobotę.  Ponadto zapytała, co powinni uczynić mieszkańcy bloków w PGR  Boguszówka, aby przyłączyć się do  gminnego sytemu odbioru nieczystości stałych.
Wójt Gminy odpowiedział, że  należy skonsultować się z pracownikiem ds. rolnictwa.
 
Wójt Gminy na koniec sesji  poinformował , że w drodze zarządzenia powołał Zastępcę Wójta Gminy – Pana Bogdana  Przychodzenia.
Pan Bogdan Przychodzeń  podziękował za zaufanie i dodał, że będzie się starał zawsze dobrze pracować dla dobra gminy 

	Pan Sławomir Smolarczyk – Prezes OSP Gniewoszów   w imieniu strażaków  podziękował  pracownikom Urzedu Gminy za miłą wspólpracę  w mijającym roku. Zaznaczył na koniec, aby  jeszcze raz przeanalizować projekt budżetu gminy na 2007r. gdyż  w niektórych punktach jest on nie do przyjęcia.
Wójt Gminy poprosił, aby na piśmie poszczególne jednostki OSP  przedstawiły zakres koniecznych  do wykonania w 2007r.  prac, nadmienił, że  w Gniewoszowie nalkeży zastanowić się nad rozbudową strażnicy.

Ad. 7.   Zamknięcie obrad.
W związku z tym, że porządek obrad  został wyczerpany Przewodnicząca Rady Gminy złożyła  życzenia Radnym, Sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy oraz  kierownikom jednostek organizacyjnych z okazji nadchodzącego Nowego Roku, poczym dokonała zamknięcia obrad czwartej sesji Rady Gminy.

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





