Protokół Nr VI/2007
z sesji Rady Gminy, która  odbyła się  w dniu 30 marca 2007 r.

Czas trwania sesji od godz. 1305 do godz.1510.

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
-	 Starosta Powiatu Kozienickiego- Janusz Stąpór
-	 Przewodniczący Rady Powiatu Kozienickiego – Krzysztof  Wolski
-	 Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu – Barbara Woszczyk
-	 Radny Rady Powiatu – Grzegorz Sotowski


Ad. 1. Otwarcie obrad.
	Obrady otworzyła 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 oraz  zaproszonych gości .
Po czym zaproponowała    wprowadzenie  zmian  do  porządku  obrad  polegających  na:
- dodaniu nowego pkt 13 w brzmieniu „Podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy i Sekretarza  Gminy o obowiązku przedłożenia  oświadczenia lustracyjnego”. Natomiast dotychczasowe punkty: „Pytania i wnioski” oraz „Zamknięcie obrad” otrzymują odpowiednio 14 i 15 punkt  porządku dziennego.
- zmianie w kolejności realizacji punktów porządku  dziennego poprzez przeniesienie  dotychczasowych punktów 8, 9 i 10 bezpośrednio po pkt 3 “Sprawozdanie  z  działalności   Wójta  Gminy  między sesjami  Rady Gminy”
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.   Podjęcie   uchwały   w   sprawie    ustalenia  diet  dla   radnych  Rady  Gminy    w
      Gniewoszowie.
5.   Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia   diet  dla  sołtysów za udział  w  pracach
      Rady  Gminy.
6.   Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wynagrodzenia  dla  Wójta Gminy Pana
      Stefana  Marka  Banasia.
7.   Sprawozdanie   z  realizacji   zadań   z    zakresu   działania   Gminnego   Ośrodka
      Pomocy   Społecznej   w   Gniewoszowie  za  2006r.
8.   Podjęcie  uchwał  w  sprawie  wprowadzenia  zmian  do budżetu gminy na 2007r.
9.   Podjęcie    uchwały    w    sprawie     przyjęcia   rezygnacji   z   członka    Komisji  
      Rewizyjnej Rady Gminy.
10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wprowadzenia  zmian do uchwały nr II/6/06 Rady
      Gminy   w   Gniewioszowie   z  dnia  01  grudnia  2006r.   w  sprawie   powołania    
      komisji   stałych   Rady   Gminy.
11. Podjęcie   uchwały   w   sprawie   wyrażenia    zgody   na   zbycie  nieruchomości
      mieszkaniowej   w   drodze   bezprzetargowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad  dokonywania zakupu, leasingu  lub
      przyjmowania   darowizn   aparatury   i   sprzętu   medycznego   i     innego   oraz     
      zasad dzierżawy  i  wynajmu  majątku  trwałego  dla  Samodzielnego Publicznego     
      Zakładu  Opieki   Zdrowotnej   w   Gniewoszowie.  
13. Podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia  Skarbnika Gminy i Sekretarza
      Gminy o obowiązku przedłożenia  oświadczenia lustracyjnego.
14. Zapytania i wnioski.
15. Zamknięcie obrad. 
Do zmienionego porządku obrad nie zgłoszono uwag- przyjęto jednogłośnie, „za” przyjęciem  porządku obrad głosowało – 15 radnych. Po czym Przewodnicząca Rady Gminy przystąpiła do realizacji porządku 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 V/2007 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 - Pana Stefana Marka Banasia i złożenie sprawozdania za okres między sesjami. 
	Wójt Gminy poinformował, że w okresie między sesjami podjęto następujące zadania:
- przeprowadzono w 17-stu sołectwach zebrania wiejskie w sprawie wyboru sołtysów oraz rad sołeckich,  na których  również wypracowano wnioski, które są w trakcie realizacji.
- odbyły się spotkania w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Radomiu oraz w Starostwie Powiatowym odnośnie przebudowy dróg wojewódzkich – droga 823 Borek  -  Kamelonka – termin realizacji zadania m-c czerwiec, droga 738 – cmentarz Oleksów – Wysokie Koło – termin realizacji zadania m-c wrzesień (wydłużony termin z uwagi na problemy z  zatwierdzeniem  dokumentacji).
- przystąpiono  do remontu dróg gminnych betonem kruszonym przywiezionym z Puław i wyrównanym równiarką w miejscowościach:
	- Podmieście – odcinek  830 m – wyremontowany
	- Regów Stary – odcinek  700 m  – wyremontowany
	- Boguszówka – odcinek  700 m -   wyremontowany   
- rozpoczęto  dostarczanie grysu z Wiśniówki i dokończenie remontu dróg gminnych
– opracowywane są  wn ioski do Urzędu Marszałkowskiego oraz dokumentacja do przetargu na
   remont budynku UG Gniewoszów i parkingu.                                                                  
- w trakcie opracowania jest koncepcja  na budowę sieci kanalizacyjnej  na terenie gminy  
   Gniewoszów.
Do przedstawionej informacji nie  zgłoszono pytań w związku z czym Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała Referującemu.

Ad. 4.   Podjęcie   uchwały   w   sprawie    ustalenia  diet  dla   radnych  Rady  Gminy    w
             Gniewoszowie.
	Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o odczytanie projektu uchwały pracownika ds. obsługi.
Do przedstawionego projektu  uchwały nie  zgłoszono pytań w związku z czym  Przewodnicząca Rady Gminy poddała fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie . Za przyjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw głosowało - 0, wstrzymało się od głosu - 2 radnych.
Uchwała Nr  VI/27/07

Ad. 5.   Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia   diet  dla  sołtysów za udział  w  pracach
             Rady  Gminy.
	 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o odczytanie projektu uchwały pracownika ds. obsługi.
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  VI/28/07

Ad. 6.   Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wynagrodzenia  dla  Wójta Gminy Pana
             Stefana  Marka  Banasia.
	 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o odczytanie projektu uchwały pracownika ds. obsługi.
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  VI/29/07

Ad. 7.   Sprawozdanie   z  realizacji   zadań   z    zakresu   działania   Gminnego   Ośrodka
             Pomocy   Społecznej   w   Gniewoszowie  za  2006r.
	 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zabranie  głosu  Kierownika GOPS – Pana Bogdana Przychodzenia, który omówił sprawozdanie z realizacji zadań z    zakresu   działania   Gminnego   Ośrodka Pomocy   Społecznej   w   Gniewoszowie  za  2006r. stanowiące załącznik do niniejszego protokółu.
             W związku z tym, że  do przedstawionego sprawozdania  nie  zgłoszono pytań  Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała referującemu. 

Ad. 8.   Podjęcie  uchwał  w  sprawie  wprowadzenia  zmian  do budżetu gminy na 2007r.
	  Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zabranie głosu i omówienie stosownych projektów uchwał Panią Marię Woźniak Skarbnika Gminy.
Skarbnik  Gminy omówiła następujące projekty uchwał:
1/ uchwała dotycząca jednoczesnego zwiększenia  dochodów i wydatków budżetowych w dziale 852 „Pomoc Społeczna” o kwotę 6.400 zł. z przeznaczeniem na opłatę składki zdrowotnej oraz na zasiłki gwarantowane wypłacane przez GOPS w Gniewoszowie. 
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  VI/30/07
2/ uchwała dotycząca zwiększenia  subwencji oświatowej o kwotę – 200.814 zł oraz zmniejszenia udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych o  kwotę – 7.941 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  VI/31/07

Ad. 9.   Podjęcie    uchwały    w    sprawie     przyjęcia   rezygnacji   z   członka    Komisji  
             Rewizyjnej Rady Gminy.
	 Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu  Wiceprzewodniczącemu  Panu Andrzejowi Gugale, który złożył  rezygnację  (do protokółu)  z pełnienia funkcji  członka Komisji Rewizyjnej.
 Następnie Przewodnicząca Rady Gminy  poprosiła o odczytanie stosownego projektu uchwały.  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  VI/32/07

Ad. 10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wprowadzenia  zmian do uchwały nr II/6/06 Rady
             Gminy   w   Gniewioszowie   z  dnia  01  grudnia  2006r.   w  sprawie   powołania    
             komisji   stałych   Rady   Gminy.
	 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o odczytanie projektu uchwały pracownika ds. obsługi.
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  VI/33/07

Ad. 11. Podjęcie   uchwały   w   sprawie   wyrażenia    zgody   na   zbycie  nieruchomości
              mieszkaniowej   w   drodze   bezprzetargowej.
	 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zabranie  głosu Wójta Gminy, który poinformował, że projekt uchwały dotyczy działki położonej w miejscowości   Borek Fort , która jest częściowo  zabudowana domem mieszkalnym, a ponieważ we wcześniejszych przetargach nie  została wykupiona, obecnie  istnieje możliwość, sprzedania nieruchomości w drodze bezprzetargowej po  dokonaniu uprzedniej wyceny.
 Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o odczytanie projektu uchwały pracownika ds. obsługi. W związku z tym, że do przedstawionego projektu  uchwały nie  zgłoszono pytań   Przewodnicząca Rady Gminy poddała fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie . Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy Radni obecni na sali obrad  – 15 osób.
Uchwała Nr  VI/34/07


Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad  dokonywania zakupu, leasingu  lub
             przyjmowania   darowizn   aparatury   i   sprzętu   medycznego   i     innego   oraz     
             zasad dzierżawy  i  wynajmu  majątku  trwałego  dla  Samodzielnego Publicznego     
             Zakładu  Opieki   Zdrowotnej   w   Gniewoszowie.  
	 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o odczytanie projektu uchwały pracownika ds. obsługi rady .
Wójt Gminy zabierając  głos   poinformował, że nastąpiła  zmiana na stanowisku kierownika  SPZOZ obecnie  funkcję tą  pełni Pani dr Katarzyna Tymińska.
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  VI/35/07

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia  Skarbnika Gminy i Sekretarza
             Gminy o obowiązku przedłożenia  oświadczenia lustracyjnego.
	 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o  zabranie  głosu  pracownika ds. obsługi rady gminy, która wyjaśniła, że  projekt uchwały wynika z faktu,  iż  znowelizowana ustawa z dnia 18 października  2006r.  weszła w życie  15 marca 2007r.  i od tej daty w terminie  jednego miesiąca  organ powołujący Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy  , a więc Rada Gminy  ma obowiązek  powiadomienia  w/w osoby o obowiązku  złożenia oświadczeń lustracyjnych. Kolejno Skarbnik Gminy i Sekretarz Gminy  w  ciągu  jednego miesiąca  od dnia doręczenia  powiadomienia  tj. przedmiotowej uchwały  mają obowiązek  złożenia do Rady Gminy oświadczeń lustracyjnych , które niezwłocznie  zostaną przekazane  do  Instytutu  Pamięci Narodowej w Warszawie. Pracownik ds. obsługi  rady nadmieniła również, iż podobnie  wygląda sytuacja  jeżeli chodzi o organy gminy tj.: Radę  Gminy i Wójta Gminy z tym, że  ustawowy obowiązek powiadomienia o  konieczności  złożenia oświadczenia lustracyjnego spoczywa na  wojewodzie mazowieckim. Poinformowała, że na dzień dzisiejszy wysłany został do wojewody mazowieckiego wykaz radnych  urodzonych  przed  1 sierpnia  1972r. , którzy zgodnie  z ustawą  są objęci  lustracją. Na koniec poinformowała, że   sankcją  za nie  złożenie oświadczenia  lustracyjnego w określonym terminie  jest utrata możliwości  pełnienia funkcji publicznej. Natomiast jeżeli Prokurator Biura Lustracyjnego  IPN  stwierdzi, że  występują  wątpliwości  co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą , może wystąpić  do sądu  z wnioskiem o wszczęcie postępowania. Sankcją  za niezgodne  z prawdą  oświadczenie  lustracyjne  jest  pozbawienie  prawa  pełnienia  funkcji publicznej  przez okres 10 lat.
	 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o odczytanie projektu uchwały pracownika ds. obsługi.
Do przedstawionego projektu  uchwały nie  zgłoszono pytań w związku z czym  Przewodnicząca Rady Gminy poddała fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie . Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt  z radnych nie  głosował przeciw przyjęciu uchwały , wstrzymał  się  od głosu 1 radny. 
Uchwała Nr  VI/36/07

Ad. 14. Zapytania i wnioski.
	Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu  Panu Staroście Powiatu Kozienickiego, który na wstępie podziękował za zaproszenie na sesję rady gminy. Pogratulował Radnym wyboru do Rady Gminy i życzył miłej i owocnej pracy. Nadmienił, że  powiat jest  bardziej  rządowy niż samorządowy, sfera samorządowa jest trochę ułomna, ponieważ jest bardzo mało dochodów własnych stąd też mniej możliwości kreowania polityki pieniężnej, powoduje to mniej możliwości współpracy z gminami, a jedynymi pieniędzmi, którymi powiat dysponuje jest Fundusz Ochrony Środowiska, dzięki któremu może  pomagać gminom. W związku z powyższym podziękował za współpracę  gminie. Odnośnie planów  poinformował, że rok  2007 będzie trudnym rokiem, ponieważ  zewnętrzne środki będzie można pozyskać dopiero w 2008r. W 2007r.  zaplanowane remonty  dróg powiatowych na terenie gminy Gniewoszów będą finansowane z zaciągniętych kredytów.   Nadmienił , że  z Urzędu Marszałkowskiego  na bieżący rok na drogi   Starostwo Powiatowe otrzyma 1.000.000 zł. i środki te  będą przeznaczone  na trzy drogi, które zostały rozpoczęte w roku  2006, ponieważ reprezentuje stanowisko, iż należy remontować drogi kompleksowo, gdyż remont po 100m. nie  rozwiązuje  problemu. Przy planowaniu remontów  dróg na kolejne lata będą prowadzone ustalenia z wójtami.  Dodał, że w Starostwie Powiatowym  zostanie niebawem uruchomiony referat ds. funduszy unijnych,  którego  pracownicy  będą również pracować na rzecz  gmin z terenu powiatu. Nadmienił, że łatwiej będzie pozyskać pieniądze jeżeli będzie  występowała współpraca pomiędzy gminami. Starosta Powiatu Kozienickiego zapewnił, że gwarantuje daleko idącą współpracę i nie obiecuje czegoś, z  czego  nie będzie miał pewności przynajmniej w 99%  , że się  wywiąże. Poinformował, że   piątek jest dniem  przyjęć interesantów, ale  w każdej chwili przyjmie radnych i wójtów. Na koniec dodał, że może uda się zrealizować wnioski gminy Gniewoszów.
Pan Wójt Gminy  poinformował, że  na bieżący rok:
zaplanowano  wykonanie płyty na boisku szkolnym , koszt inwestycji wyniesie 130.000 zł. , w budżecie gminy zaplanowano na ten cel 20.000 zł. i wystąpiono z pismem do Starosty o pomoc w kwocie  20.000 zł., co pozwoliłoby wystąpić z wnioskiem o  dotację;
gmina wnioskowała o  modernizację odcinka drogi od  Boguszówki PGR do  skrzyżowania w  Wysokim Kole. 
podejmujemy działania w kierunku kanalizacji gminy Gniewoszów i  wymiany wodociągu azbestowego w Gniewoszowie.
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała Staroście Powiatu Kozienickiego za wsparcie i zachętę  do współpracy  i przyłączyła się  w imieniu własnym i rady  do wniosków  zgłoszonych przez Wójta Gminy. Dodała, że po przeprowadzeniu zebrań wiejskich  zgłoszono  wiele wniosków, ale gro dotyczyło dróg, a układ  naszej  gminy jest taki, że mamy dużo dróg gminnych, a mało wojewódzkich  i powiatowych i dlatego też gmina ma duże  wydatki w tym zakresie. Wyraził jednak nadzieję , że  wspólnie uda się te problemy pokonać.
Radny Powiatu – Pan Gnyś (reprezentujący gminę Garbatka Letnisko w Radzie Powiatu)  pogratulował radnym wygranej w wyborach samorządowych oraz podziękował za otrzymane głosy z terenu gminy Gniewoszów zapewniając, iż  razem z radnymi  z gminy Gniewoszów będą  walczyć o środki  dla tego terenu.  Dodał, że Rada Powiatu podjęła zobowiązanie, aby środki dzielić sprawiedliwie. 
Przewodniczący Rady Powiatu Kozienic zabierając głos  powiedział, że   będą starać się dzielić budżet sprawiedliwie, pogratulował miłej i spokojnej  pracy w Radzie Gminy. Nadmienił, ze realizacja  zadań związanych z rozwojem  sportu i kultury jest bardzo ważna i w sytuacji  gdy nie ma żadnych innych ośrodków  na terenie gminy,   jest to  jedyna możliwość zorganizowania czasu wolnego dla młodzieży. Dlatego też warto w sport inwestować, z tym że należy się liczyć z coraz większymi  wydatkami  w tej dziedzinie
Radny Powiatowy  Grzegorz Sotowski zabierając głos powiedział, że wszystkie  wnioski zgłoszone przez gminę  Gniewoszów będziemy popierać w Radzie Powiatu i co tylko będzie można będą robić  dla naszej gminy.
Radny – Pan Henryk Sadura  zabierając głos  nawiązał do wypowiedzi  Starosty Powiatu dotyczącej kompleksowej modernizacji   dróg , mówiąc że  w takiej sytuacji  na drogę będzie  można czekać bardzo  długo, dlatego też cieszy wyremontowanie nawet odcinka 100m drogi. Dodał, że przy kompleksowej  modernizacji przez  cztery lata nic nie  zrobimy i wówczas jak ocenią naszą pracę  mieszkańcy? 
Starosta odpowiedział, że jeżeli w każdej miejscowości  zrobimy po 100 m drogi to tak naprawdę  nigdzie problem nie zostanie rozwiązany i  wówczas też  może być niezadowolenie mieszkańców.
Na zakończenie Przewodnicząca podziękowała gościom  za udział w sesji Rady Gminy , po czym złożyła życzenia z okazji zbliżających się Świąt  Wielkanocnych.
Starosta Powiatu Kozienickiego również złożył  życzenia świąteczne radnymi mieszkańcom gminy. 
Ad. 15. Zamknięcie obrad.
W związku z tym, że porządek obrad  został wyczerpany Przewodnicząca Rady Gminy dokonał  zamknięcia obrad szóstej  sesji Rady Gminy w Gniewoszowie.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała : Monika Gogacz                                                            Przewodnicząca Rady Gminy
- insp. ds. obsługi rady gminy                                                                 Maria Halina  Banaś

