Protokół Nr V/2007
z sesji Rady Gminy, która  odbyła się  w dniu 09.02.2007 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
-	 Kierownik Oddziału Państwowej Inspekcji Roślin w Kozienicach

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,  kierowników jednostek organizacyjnych  Kierownika Posterunku Policji w Gniewoszowie, Kierownika Oddziału Państwowej Inspekcji Roślin w Kozienicach .
Po czym zaproponowała    wprowadzenie  zmian  do  porządku  obrad  polegających  na:
1/ zdjęciu punktu:
-	Informacja  na temat działalności  Polskiego  Związku Niewidomych w Kozienicach.
2/  dodaniu  trzech nowych punktów:
-	przedstawienie informacji  z zakresu ochrony roślin;
-	podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody Wójtowi  Gminy na podjecie negocjacji  z Zarządem  Spółki  Wspólnoty Gruntowej  Wsi Gniewoszów o zamianie nieruchomości gruntowych 
-	podjęcie uchwał: w sprawie uchwalenia planu pracy  Rady Gminy w Gniewoszowie na 2007r. oraz w sprawie zatwierdzenia  planów pracy  komisji stałych Rady Gminy na 2007r. 
Następnie odczytała zmieniony  porządek obrad:
1.   Otwarcie obrad.
2.   Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
3.   Przedstawienie informacji  z zakresu ochrony roślin;
4.   Sprawozdanie   z   działalności   Wójta  Gminy   za   okres  między  sesjami Rady    Gminy.    
5.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007r. 
6.   Podjęcie  uchwał  w  sprawie   ustalenia   na   2007r.  regulaminu   wynagradzania   dla       
      nauczycieli    w   szkołach    i    placówkach   prowadzonych   przez    gminę    regulującego
      wysokość     oraz     szczegółowe      warunki     przyznawania     i  wypłacania   dodatków
      do  wynagrodzenia  zasadniczego , szczegółowe warunki   obliczania  i   wypłacania     
      wynagrodzenia  za godziny ponadwymiarowe  i godziny  doraźnych zastępstw nauczycieli,
      nagród oraz wysokości   i zasady  przyznawania  dodatku mieszkaniowego.      
7.   Podjęcie   uchwały   w  sprawie  ustalenia  terminów  zwołania  zebrań   wiejskich mieszkańców
      gminy   Gniewoszów  na  których   mają   być  dokonane   wybory   sołtysów  i rad sołeckich.
8.   Podjęcie  uchwały  w  sprawie   wyrażenia  zgody  Wójtowi   Gminy  na  podjecie  negocjacji   z    
      Zarządem    Spółki   Wspólnoty  Gruntowej   Wsi  Gniewoszów  o zamianie nieruchomości
      gruntowych.
9.   Podjęcie   uchwał:      w   sprawie   uchwalenia   planu   pracy    Rady   Gminy   w 
      Gniewoszowie na 2007r.    oraz  w  sprawie zatwierdzenia  planów pracy  komisji   stałych
      Rady Gminy na 2007r. 
10.  Zapytania i wnioski.
11.  Zamknięcie obrad.
Do zmienionego porządku obrad nie zgłoszono uwag-przyjęto jednogłośnie. 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 IV/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 ochrony roślin.
Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu Kierownik Oddziału Państwowej Inspekcji Roślin i Nasiennictwa  w Kozienicach, który przedstawił informację w zakresie rejestracji producentów ziemniaków. Wyjaśnił, że  zgodnie z przepisami i wymogami unijnymi , ten kto wprowadza ziemniaki do obrotu musi być zarejestrowany w Oddziale Państwowej Inspekcji Roślin w Kozienicach. Procedura wygląda w ten sposób, że zainteresowany rolnik  składa podanie  i wpłaca 10,00 zł.  na konto Urzędu Miasta w Warszawie i na tej podstawie otrzymuje odpowiedni numer ewidencyjny oraz w ciągu 30dni decyzję . Tak więc osoby  zajmujące się przewożeniem i sprzedażą ziemniaków winni mieć przy  sobie numer ewidencyjny wraz kserokopią w/w decyzji. Dodał, że  co roku  do 15 marca producent składa  aktualizację produkcji, jeżeli tego nie uczyni będzie można go  wykreślić z ewidencji. Ponadto producent jest zobowiązany  do prowadzenia ewidencji rozchodów ziemniaków, która pozwoli ustalić miejsce wyprodukowania ziemniaków porażonych, które dostały się  do obrotu.  W sytuacji ustalenia miejsca wyprodukowania porażonych ziemniaków wydawana jest  decyzja   o zakazie uprawy  przez 3 lata  ziemniaków na danym polu. W przypadku stwierdzenia  zarażenia ziemniaków rolnik powinien wymienić ziemniaki sadzeniaki na  nowe,  zakupione w Centrali Nasiennej, przeprowadzać coroczne dezynfekcję pomieszczeń i maszyn oraz wszystkich przedmiotów, które miały styczność z ziemniakami. Referujący następnie przedstawił  informacje o pojawieniu się  na w województwie lubelskim   zachodniej stonki kukurydzianej, groźnego szkodnika , który może zniszczyć nawet do 80% upraw.
Ponadto poruszył sprawy  dotyczące ochrony roślin: ewidencja zabiegów – wpisywane są wszystkie  zabiegi  wykonywane w gospodarstwie, szkolenia  w zakresie wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin, badanie opryskiwacza raz na trzy lata (na terenie powiatu kozienickiego  znajduje się jedna stacja zajmująca się badaniem opryskiwaczy  w Cholendrach Kozienickich). 
Wójt Gminy zabierając głos podziękował Kierownikowi Oddziału Państwowej Inspekcji Roślin i Nasiennictwa  w Kozienicach oraz poprosił, aby informować Urząd Gminy  o terminach stosowania poszczególnych oprysków itp. 
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała Referującemu.
 
Ad. 4.   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 sprawy:
-	naniesiono  autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2007r., przedstawiono  projekt budżetu  gminy na wszystkich komisjach stałych Rady Gminy,
-	opracowano i złożono wnioski  do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na modernizację drogi dojazdowe do pól,
-	uzgodniono    regulamin  wynagradzania  dla nauczycieli  z ZNP w Kozienicach oraz dyrektorami szkół,
-	zorganizowanie wypoczynku  zimowego  dla dzieci,
-	zajmowano się zimowym utrzymaniem dróg : gminnych, powiatowych i wojewódzkich,
-	odbyło się spotkanie z Dyrektorem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie  położenia dywanika asfaltowego  na drodze Borek – Kameleonka oraz budowy drogi nr 738 cmentarz Gniewoszów – cmentarz Wysokie Koło,
-	odbył  się wyjazd  z pracownikiem Urzędu Gminy  do Bukowej k/ Kielc i do Wiśniówki w celu zakupu kruszywa,
Ponadto poinformował, że wpłynęły pisma z Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach, Zarządu Spółdzielni Ogrodniczej. 
Radni nie wnieśli uwag  do przedstawionej informacji, w związku z czym Przewodnicząca Rady Gminy   podziękowała Referującemu. 

Ad. 5.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007r.
Przewodnicząca Rady Gminy  poprosiła o zabranie głosu Panią Marię Woźniak – Skarbnika Gminy, która poinformowała, że proponowany do uchwalenia projekt budżetu  na 2007r. po wprowadzeniu autopoprawkach Wójta Gminy osiągnął po stronie dochodów kwotę 7.966.408 zł. i wzrósł  do pierwotnej wersji o 390.000 zł. Wyjaśniła, że wzrost ten nastąpił w związku z wprowadzeniem do projektu budżetu po stronie  dochodów  dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w  kwocie 150.000 zł., dotacji z PFOŚiGW w Kozienicach w kwocie 225.000 zł. i 15.000 zł. z tytułu odpłaty ludności za wywóz nieczystości stałych. Po stronie wydatków  budżet gminy po wprowadzonych zmianach- autopoprawkach Wójta Gminy osiągnął kwotę 8.112.685 zł. i w stosunku  do pierwotnej wersji projektu wzrósł o 582.628 zł. Wzrost ten spowodowany został wprowadzeniem zmian w planie  dochodów jak również przeniesieniem niewykonanych zadań inwestycyjnych w roku 2006 na rok 2007 oraz zwiększeniem wydatków bieżących na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych, przeznaczeniem kwoty 15.000 zł. na wsparcie finansowe na rzecz zakupu samochodu  dla policji i 15.000 zł. na wywóz nieczystości stałych. 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że na zaplanowaną kwotę dochodów składają się przede wszystkim dochody własne tj. 2.233.704 zł. co stanowi 28% dochodów ogółem (z tytułu odpłat za przyłącze wodociągowe , za sieć kanalizacyjną, opłata za przedszkole i wyżywienie dzieci w szkołach, za sprzedaż wody z wodociągu gminnego, wynajem i sprzedaż mienia komunalnego, odsetki od środków na rachunku bankowym,  za wywóz nieczystości, podatki, opłaty lokalne, dochody od osób fizycznych i prawnych), kolejną pozycję stanowi subwencja wyrównawcza w kwocie 1.468.902 zł. , subwencja oświatowa – 2.347.901 zł. obydwie subwencje stanowią 48% budżetu gminy, dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1.395.881 zł., dotacje z Urzędu Marszałkowskiego – 150.000 zł., dotacja z PFORiGW  - 225.000 zł.
Następnie Referująca  poinformowała, że zaplanowana kwota wydatków przeznaczona jest w większości  na wydatki bieżące tj. 7.278.865 zł. , które związane są z utrzymaniem szkół, dostawą wody, wywozem nieczystości, dotacjami  na utrzymanie biblioteki, rezerwa Wójta Gminy, wydatki te procentowo stanowią 89,7% całości planowanych wydatków. Planowane wydatki inwestycyjne to kwota 833.820 zł, co  stanowi 10,3% planowanych wydatków. W 2007r. planowane są do realizacji następujące zadania:
-	zakończenie  zadania inwestycyjnego z 2006r. pn. wodociągowanie gminy na terenach objętych suszą – 169.800 zł.
-	dokończenie modernizacji stacji uzdatniania wody w Olesowie – 77.580 zł.
-	dowodociągowanie gminy 60.000 zł.
-	wykonanie sieci wodociągowej do Państwa P. w Oleksowie – 11.000 zł. 
-	wykonanie dokumentacji drogi wojewódzkiej na odcinku Oleksów cmentarz – Wysokie Koło 63.440 zł.
-	wykonanie  dokumentacji modernizacji drogi wojewódzkiej Gniewoszów – Sarnów – 30.000 zł. 
-	modernizacja drogi gminnej w Sarnowie – 60.000 zł. , złożono wniosek na dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego na tzw. drogi dojazdowe,
-	termoizolacja budynku Urzędu Gminy w Gniewoszowie – 197.000 zł.
-	wsparcie finansowe na zakupy inwestycyjne dla Szpitala Powiatowego w Kozienicach 30.000 zł. 
-	wykonanie dokumentacji projektowej dla kanalizacji gminy 100.000 zł.
-	wykonanie bieżni na boisku w Gniewoszowie – 20.000 zł.
-	pomoc dla policji na zakup samochodu 15.000 zł. 

Ponadto z budżetu gminy jako wydatek remontowy planowane jest 120.000 zł.  na pomoc  dla powiatu kozienickiego z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych na terenie naszej gminy.
Po zmianach kwota  zaplanowana na utrzymanie dróg gminnych wynosi -  280.000 zł. z czego:
-	60.000 zł. z przeznaczeniem na udział gminy w  modernizacji drogi w Sarnowie, natomiast jeżeli gmina otrzyma również dotację na drogę dojazdową w Wysokim Kole  to z tych środków należy także wygospodarować własny wkład oraz z chwilą uruchomienia programu wyrównywania szans obszarów wiejskich wygospodarowane muszą być środki na 10% udział gminy  w realizacji  zadania budowy drogi w Sławczynie. Pozostał kwota będzie przeznaczona na odśnieżanie, równiarkę, zakup tłucznia, remonty cząstkowe dróg gminnych, zapłata za dokumentację drogi w Zwoli i Borku.

Skarbnik Gminy  dodała, iż  z budżetu gminy muszą być  zapłacone zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek  w latach ubiegłych  w wysokości 217.306 zł. 
Wójt Gminy zabierając głos odnośnie  planowanych w budżecie gminy inwestycji poinformował, że:
-	termoizolacja budynku Urzędu Gminy wynika  z faktu, że przecieka dach i należy go od nowa pokryć oraz   wykonać parking,
-	planowana jest  modernizacji drogi powiatowej na odcinku Boguszówka PGR – Wsokie Koło do torów, jeżeli w budżecie Starostwa Powiatowego w Kozienicach po półroczu pozostaną wolne środki,
-	drogi powiatowe – kontynuacja  drogi od Zalesia do Sławczyna,
-	drogi wojewódzkie  - Borek zjazd z wału do Kameleonki, 
-	drogi  dojazdowe do pól - od  sklepu  do posesji Pana T. w Sarnowie oraz odcinek  w Wysokim Kole od  Pana B.  do mostku,
-	zakupieniu 1.100 ton grysu grubego w Wiśniówce  i 300 ton kruszonego betonu w Puławach 
Następnie poinformował o  możliwości  korzystania w 2007r. z   dotacji suszowych, dotacji  na wyrównywanie szans,  planach  związanych z przygotowaniem dokumentacji pod budowę  sieci kanalizacyjnej podłączonej do oczyszczalni ścieków w Garczakowie, konieczności wymiany  rur azbestowych przy wodociągu  w Gniewoszowie.
Wójt Gminy omówił także pisma  dotyczące dofinansowania zakupu samochodu  dla Posterunku Policji w Gniewoszowie, co zostało  ujęte  w projekcie budżetu gminy  na 2007r.  oraz  pomocy finansowej  dla Gminnych Spółek Wodnych na realizację  zadań statutowych i w sprawie zamiany działek  ze Spółdzielnią Ogrodniczą.
Rada Gminy  zadecydowała, że pisma: Spółdzielni Ogrodniczej oraz Rejonowego Związku Spółek Wodnych   zostaną rozpatrzone na komisjach stałych Rady Gminy w  miesiącu  marcu.
Skarbnik Gminy odczytała także  uchwałę  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Radomiu, która  zaopiniowała pozytywnie  projekt budżetu  gminy Gniewoszów na 2007r. Na zakończenie odczytała  projekt  uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007r.
W związku z tym, że  nie  zgłoszono pytań  do przedstawionego materiału Przewodnicząca Rady Gminy poddała fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie . Za przyjęciem uchwały głosowało  15 osób - wszyscy radni obecni na sali obrad. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła fakt przyjęcia uchwały.
Uchwała Nr V/20/07

Ad. 6.   Podjęcie  uchwał  w  sprawie   ustalenia   na   2007r.  regulaminu   wynagradzania 
              dla    nauczycieli    w   szkołach    i    placówkach   prowadzonych   przez    gminę
              regulującego     wysokość     oraz     szczegółowe      warunki     przyznawania     i  
              wypłacania   dodatków   do  wynagrodzenia  zasadniczego , szczegółowe warunki   
              obliczania  i wypłacania  wynagrodzenia  za godziny ponadwymiarowe  i godziny  
              doraźnych zastępstw nauczycieli, nagród oraz wysokości   i zasady  przyznawania      
  dodatku mieszkaniowego.
  Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu Pani  Danucie Gogacz - Sekretarzowi Gminy, która poinformowała, że regulamin wynagradzania uchwalany  corocznie  został uzgodniony ze Związkami Nauczycielstwa Polskiego w  Kozienicach, zmiany dotyczą jedynie  dodatku za wychowawstwo podniesionego z 2 zł. na 2,50  i dodatku  mieszkaniowego podwyższonego o 4 zł.  na każdej grupie. Następnie odczytała projekt uchwały  wraz  z uzasadnieniem. 
Do przedstawionego projektu uchwały nie  zgłoszono pytań.  Przewodnicząca rady gminy poddała fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie, „za” przyjęciem uchwały głosowało  14 osób – wszyscy radni obecni na sali obrad ( Radny Henryk Sadura   po zwolnieniu u Przewodniczącego Rady Gminy  opuścił  salę obrad ). 
Uchwała Nr V/21/07

Ad. 7.   Podjęcie   uchwały   w  sprawie  ustalenia  terminów  zwołania  zebrań   wiejskich 
              mieszkańców   gminy   Gniewoszów  na  których   mają   być  dokonane   wybory   
  sołtysów  i rad sołeckich.
  Pracownik d. obsługi rady  gminy odczytała projekt uchwały po czym poprosiła sołtysów o niezwłoczne wywieszenie  otrzymanych  ogłoszeń o terminie zebrania, ponieważ  jest wymagane podanie  do publicznej wiadomości  informacji o terminie zebrania na 4 dni przed wyznaczonym dniem wyboru  sołtysa i rady sołeckiej.
Do przedstawionej uchwały nie  zgłoszono pytań. Przewodnicząca rady Gminy poddała fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało14 osób – wszyscy radni obecni na sali obrad. Przewodnicząca Rady Gminy  stwierdziła fakt przyjęcia uchwały.
Uchwała Nr V/22/07

Ad. 8.   Podjęcie  uchwały  w  sprawie   wyrażenia  zgody  Wójtowi   Gminy  na  podjecie 
             negocjacji   z    Zarządem    Spółki   Wspólnoty  Gruntowej   Wsi  Gniewoszów  o
 zamianie nieruchomości gruntowych.
 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zabranie głosu Pana Wójta , który wyjaśnił, że podjęcie w/w uchwały pozwoli  mu na podjęcie negocjacji w sprawie   zamiany działki stanowiącej  własność gminy położona przy ul.  Puławskiej  na działkę przed  budynkiem Urzędu Gminy stanowiącą własność Wspólnoty Gruntowej Wsi Gniewoszów. Wyjaśnił, że w/w  zamiana pozwoliłaby na  budowę parkingu samochodowego  dla osób załatwiające sprawy  w Urzędzie..
W związku z tym, że do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono pytań Przewodnicząca Rady Gminy poddała fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało  14 osób – wszyscy radni obecni na sali obrad. Przewodnicząca Rady Gminy  stwierdziła fakt przyjęcia uchwały.
Uchwała Nr V/23/07
Ad. 9.   Podjęcie   uchwał:      w   sprawie   uchwalenia   planu   pracy    Rady   Gminy   w 
             Gniewoszowie na 2007r.    oraz  w  sprawie zatwierdzenia  planów pracy  komisji
 stałych Rady Gminy na 2007r.
        Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła pracownika ds. obsługi rady  o odczytanie pozytywnie zaopiniowanego na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu  pracy Rady Gminy w Gniewoszowie na 2007 r.
Do przedstawionej uchwały nie  zgłoszono pytań. Przewodnicząca Rady Gminy poddała fakt przyjęcia projektu uchwały pod głosowanie.  Za przyjęciem uchwały głosowało – 14 osób – wszyscy radni obecni na sali obrad. Przewodnicząca Rady Gminy  stwierdziła fakt przyjęcia uchwały.
Uchwała Nr V/24/07
Pracownik ds. obsługi rady gminy kolejno  odczytała projekt uchwały  w sprawie  zatwierdzenia porządku obrad  komisji stałych Rady Gminy.
Do przedstawionej uchwały nie  zgłoszono pytań. Przewodnicząca Rady Gminy poddała fakt przyjęcia projektu uchwały pod głosowanie -  „za” przyjęciem uchwały głosowało – 14 osób – wszyscy radni obecni na sali obrad. Przewodnicząca Rady Gminy  stwierdziła fakt przyjęcia uchwały.
Uchwała Nr V/25/07
 Ad. 10.  Zapytania i wnioski.
Sołtys wsi Wysokie  Koło wnioskował o postawienie barierki przy stawie w Wysokim Kole.

Pracownik ds. obsługi rady gminy przypomniała o obowiązku złożenia  do  dnia 30 kwietnia  oświadczeń majątkowych wg stanu  na dzień 31 grudnia 2006r. Poinformowała, że oświadczenia należy składać  do Przewodniczącej Rady Gminy  w dwóch jednakowych egzemplarzach dołączając  zeznanie podatkowe  o osiągniętych dochodach  PIT, natomiast  renciści i emeryci,  winni dołączyć rozliczenie z KRUS-u lub ZUS-u. Zaznaczyła, że  wypełniając oświadczenie majątkowe należy je wypełnić zupełnie i zgodnie ze stanem faktycznym. W sposób szczególny zaznaczyła, że należy pamiętać o: wpisywaniu nr aktów notarialnych, określeniu rodzaju waluty, określeniu przynależności poszczególnych  składników majątkowych, podaniu w pkt 8 – inne dochody – również dochodów małżonka, podaniu przy zaciągniętych kredytach powyżej 10.000 zł.   nazwy banku, w którym został zaciągnięty, wysokości oprocentowania oraz wobec kogo został zaciągnięty.
Poza tym przypomniała, że  w przypadku gdy   współmałżonek rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej, zaprzestanie prowadzenia działalności  lub ją zawiesi, radny powinien  w ciągu 30 dni od dna zaistnienia w/w  okoliczności złożyć  stosowne oświadczenie. Podobnie   w przypadku, gdy  współmałżonek zawrze  umowę cywilnoprawna  z organami  gminy , jednostkami organizacyjnymi gminy lub  gminnymi osobami prawnymi , radny w ciągu 30 dni winni złożyć stosowne oświadczenie.  Natomiast  w przypadku  zatrudnienia  współmałżonka  w   jednostce  organizacyjnej  samorządu  terytorialnego, związku  jednostek samorządu terytorialnego  lub zmieni stanowisko pracy  wówczas należy  złożyć w  ciągu 30 dni  od dnia  zaistnienia przyczyny  stosowną informację. Na koniec referująca poinformowała, że sankcją za nie złożenie lub nieterminowe złożenie powyższych oświadczeń jest utrata mandatu radnego.

Sekretarz Gminy dodała, że obecnie  jest 66 wójtów , burmistrzów i przewodniczących rad oraz wielu radnych, którzy stracili mandaty  w województwie mazowieckim. Poprosiła, aby nie lekceważyć obowiązku składania  oświadczeń majątkowych. Poinformowała, że drugi  egzemplarz  oświadczeń majątkowych złożonych do Wójta Gminy  przez pracowników i  do Przewodniczącego Rady Gminy przez radnych przesyła się  do Urzędu Skarbowego. Natomiast Wójt i Przewodniczący wysyłają swoje oświadczenia majątkowe  do Wojewody Mazowieckiego.

Kolejno Kierownik Posterunku Policji w Gniewoszowie podziękował Radzie Gminy za dofinansowanie  zakupu samochodu  dla Policji w Gniewoszowie.


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

