Protokół Nr VIII/2007
z sesji Rady Gminy Gniewoszów, która  odbyła się  w dniu 29.06.2007 r.


Czas trwania sesji od godz. 1305 do godz.1500.

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
      -    Kierownik Posterunku Policji – Wacław Postek
                                                              
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, sołtysów, Kierownika Posterunku Policji w  Gniewoszowieoraz pracowników  Urzędu Gminy. Zaproponowała    wprowadzenie  zmian  do  porządku  obrad  polegających  na wprowadzeniu nowego pkt 14 w brzmieniu „Podjęcie uchwały w sprawie  powołania zespołu przygotowującego opinię  o zgłoszonych kandydatach  na ławników do Sądu Rejonowego  do Sądu Rejonowego w Kozienicach”.
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.   Informacja  na temat ładu i porządku  publicznego  na terenie gminy.
5.   Podjęcie  uchwał  w  sprawie  wprowadzenia  zmian  do budżetu gminy na 2007r. 
6.   Podjęcie  uchwały w sprawie określenia  zakresu i  formy  informacji o przebiegu wykonania
 budżetu gminy za I-sze półrocze  oraz  informacji  o przebiegu  wykonania  planu finansowego    instytucji kultury  i  planu  finansowego   Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  za I-sze półrocze
       
7.   Podjęcie   uchwały   w   sprawie  uchwalenia  rocznego   programu      współpracy samorządu 
       Gminy   Gniewoszów  z organizacjami pozarządowymi, tj. : osobami   prawnymi i jednostkami
      organizacyjnymi działającymi na podstawie  przepisów o   stosunku   Państwa   do  Kościoła
      Katolickiego  w   Rzeczypospolitej   Polskiej,  o   stosunku  Państwa   do   innych kościołów
      i związków  wyznaniowych oraz o   gwarancji   wolności   sumienia   i   wyznania ,  jeśli ich
      cele statutowe obejmują  prowadzenie     działalności     pożytku    publicznego   oraz  
      stowarzyszeniami    jednostek   samorządu    terytorialnego.     
8.    Podjęcie   uchwały  w   sprawie    ustalenia  opłaty  za   świadczenia    prowadzone przez
      przedszkola   publiczne   na  terenie   gminy  Gniewoszów.
9.   Podjęcie    uchwały   w   sprawie    zarządzenia  poboru   łącznego   zobowiązania pieniężnego
       od  osób  fizycznych  w  drodze  inkasa  przez sołtysów i  ustalenia wysokości  wynagrodzenia  
       za  inkaso.
10. Podjęcie   uchwały  w   sprawie   ustalenia   wysokości  opłaty  za  wodę.
11. Podjęcie  uchwały w  sprawie przyjęcia sprawozdania  z  realizacji„Planu  gospodarki 
       odpadami  dla   gmin zrzeszonych  w  Związku  Gmin Ziemi  Kozienickiej  tj.  Garbatka
       Letnisko, Głowaczów,  Gniewoszów, Grabów n/Pilicą, Kozienice,  Magnuszew i  Sieciechów 
       na   lata   2004 –  2011”.
12. Podjęcie    uchwały   w   sprawie   powołania   Rady   Społecznej  Samodzielnego Publicznego
      Zakładu  Opieki   Zdrowotnej  w  Gniewoszowie.
13. Podjęcie   uchwały  w   sprawie  wprowadzenia  zmian  do Uchwały   Nr III/13/06 Rady  Gminy
       w   Gniewoszowie  z  dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie  określenia  dziennej  stawki  opłaty
       targowej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie  powołania  zespołu  przygotowującego opinię  o zgłoszonych 
       kandydatach  na ławników  do Sądu  Rejonowego  w Kozienicach
15. Zapytania i wnioski
16. Zamknięcie obrad. 
Do zmienionego porządku obrad nie zgłoszono uwag. Za przyjęciem  porządku obrad głosowało – 14 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 VII/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 - 14 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:
- przeprowadzono przetargi na: docieplenie  budynku i wykonanie  dachu na budynku Urzędu Gminy oraz budowę drogi  w Sarnowie , obydwa przetargi  unieważniono ,ponieważ gmina wystawiła za niską  wartość zadania inwestycyjnej, w związku z czym ogłoszono  kolejne przetargi;      - podpisano u notariusza  umowę ze Wspólnotą Gruntową Wsi Gniewoszów na użyczenie na okres  10- ciu lat działki położonej przed Urzędem Gminy z przeznaczeniem na  budowę parkingu;  - odbyło  się  spotkanie z projektantem i geodetą, w którym  wzięli udział Zastępca Wójta, Skarbnik Gminy, inspektorem ds. budownictwa,  dotyczące  budowy oczyszczalni w Oleksowie wraz z przyłączami, podczas którego  zapadły ustne ustaleni, natomiast umowy zostaną zawarte po  przedstawieniu koncepcji całkowitej;                                                                                                        - trwa budowa dróg: powiatowej  Zalesie – Sławeczyn, wojewódzkiej Borek Fort, oraz  zlecono  remont cząstkowy  dróg naszej gminy, wyjaśnił  w tym  miejscu że  wstępnie   zadanie to  miał wykonać Zarząd Dróg Powiatowych , ale  ostatecznie  wycofał się z powodu braku grysu, dlatego też został wynajęty inny wykonawca. 
 Ad. 4.   Informacja  na temat ładu i porządku  publicznego  na terenie gminy.
	Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zabranie głosu Kierownika Posterunku Policji – Pana Wacława Postka  i omówienie stosownej informacji, która stanowi  załącznik  do  niniejszego protokółu. W sposób szczególny  zaapelował  do rolników, którzy  kierują pojazdami mechanicznymi bez ważnych  dowodów rejestracyjnych. W związku z pojawiającymi się skargami zwrócił  się z prośbą  do Sołtysa  wsi Regów Stary z prośbą , aby  informował mieszkańców, poprzez podanie kartek o zakazie przepędzania  krów  przez nowy wał, który  został obłożony trawą,. Dodał, że jeżeli  upomnienia i informacje  nie przyniosą skutku Policja będzie zmuszona karać mandatami. Poinformował, że  jest  nowy Komendant Powiatowy Policji – Pan Stanisław Kondeja.
	Pan Henryk Sadura powiedział, że teren ten będzie  grodzony  i poprosił żeby na razie  wstrzymać się  z mandatami.
  	Wójt Gminy zwrócił  się  prośbą do  Kierownika  Posterunku Policji, aby więcej   zwracać uwagę  tłumaczyć, napominać, a mniej  karać mandatami. 
	Kierownik Posterunku Policji powiedział, że dlatego  zwrócił się z prośbą  do Radnego -  Pana  Sadury, aby  ten problem rozwiązać w sposób kulturalny i wyrządzić jak najmniej szkody rolnicy  i nie zniszczyć wału. Odnośnie  dużej ilości mandatów, dodał że  są to  mandaty,  które przychodzą z terenu Polski i należy je  ująć w statystyce. 
	Radna  - Pani Krystyna Szafranek  wnioskowała o zwiększenie liczby patroli drogowych w miejscowości Wysokie Koło w  czasie weekendów, ponieważ jest to  teren zabudowany, a kierowcy jeżdżą bardzo  szybko, głównie na warszawskich  rejestracjach.
	Komendant Posterunku Policji odpowiedział, że odbyły się trzy ośmiogodzinne  patrole  z fotoradarem  i okazało  się, że jest  to trasa  bardzo  bezpieczna , gdyż w tym czasie  stwierdzono 3-4 przypadki przekroczenia  dozwolonej w terenie  zabudowanym  prędkości. Nadmienił  , że równie bezpieczna okazała się trasa nr  48.
 
Ad. 5.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wprowadzenia  zmian  do budżetu gminy na 2007r.
	 Wójt Gminy  na wstępie poinformował, że wpłynęły dotacje  z Urzędu Marszałkowskiego  z tym , że  dotacje te  zostały  zmniejszone: z programu dotyczącego wyrównywania szans otrzymano 200.000 zł. na  wnioskowane 300.000 zł. ,  dotację  na wodociągowanie  w związku z suszą otrzymano 100.000 zł. na wnioskowane  200.000 zł. także na boisko gmina ubiegała się o kwotę 90.000 zł. natomiast otrzymała 30.000 zł. W  związku z powyższym Wójt Gminy poinformował, że   analizowany był  budżet gminy w celu dołożenia  brakujących środków finansowych do planowanych inwestycji i nie  zmieniać zakresu planowanych  zadań. Dodał, że zmiana nastąpi w zadaniu  dotyczącym wodociągowania, ponieważ nie  została wykonana  dokumentacja na budowę wodociągu w  Regowie Nowym, a więc w pierwszej kolejności zostanie   połączony wodociąg  na odcinku  Sarnów - Rozstoki.                          
             Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zabranie głosu i omówienie stosownych projektów uchwał Panią Marię Woźniak - Skarbnika Gminy.
	Skarbnik  Gminy poinformowała, że projekty uchwał dotyczą :                                                   1/  jednoczesnego zwiększenia  dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 99.231 zł. w działach: - 852 „Pomoc Społeczna” o kwotę 2.750 zł.  na pracowników socjalnych, 31.500 zł. na dożywianie  dzieci, 4.000 zł.  na wypłatę  zasiłków stałych i 13.000 zł. na wypłaty zasiłków  okresowych,            - 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę  7.200zł. środki  otrzymane  ze Związku Gmin Ziemi Kozienickiej na usuwanie dzikich wysypisk śmieci ,                                         - 750 „Administracja Publiczna” 40.781 zł. środki, które ma gminie   zwrócić Powiatowy Urząd Pracy w związku z organizowaniem przez gminę  prac publicznych i interwencyjnych. 
	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 VIII/41/07
2/ jednoczesnego zwiększenia  dochodów i wydatków budżetowych  o łączną kwotę 380.000 zł. w następujących  działach:                                                                                                                             - 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 100.000 zł. przeznaczoną na wodociągowanie,                                                                                                                                     - 926 „Kultura fizyczna i sport”   środki  otrzymane  ze Starostwa Powiatowego w Kozienicach na  boisko szkolne o kwotę 30.000 zł.,                                                                                                          - 600 „Transport i łączność” o kwotę  250.000 zł. na drogi  gminne w Sarnowie -50.000zł. i na drogę w Sławczynie- 200.000 zł. .                                                                                                          W związku z powyższym nastąpiła zmiana załącznika inwestycyjnego. 
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 Rad ni obecni na sali obrad  – 15 osób.
Uchwała Nr VIII/42/07
3/ zwiększenia  dochodów o łączną kwotę 10.000 zł. tj. :  z tytułu  wpłat mieszkańców  na przyłącza wodociągowe o  kwotę 3.000 zł. , z tytułu wpłat  podatku od środków transportowych o kwotę 5.000 zł. oraz z tytułu  wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych  opłacanego w formie karty podatkowej o  2.000 zł., ponadplanowe  dochody przeznacza się  na zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 10.000 zł. w dziale  600  „Transport i łączność” z przeznaczeniem na  drogi publiczne gminne, 010 „Rolnictwo i łowiectwo”” z przeznaczeniem na  budowę  sieci wodociągowej.
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 Rad ni obecni na sali obrad  – 15 osób.
Uchwała Nr VIII/43/07
4/ zmniejszenia  wydatków  w dziale 600 „Transport i łączność”  o  kwotę 20.000 zł. i zwiększenia wydatków budżetowych  o kwotę 360.873 zł. w działach  „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 27.000 zł. z przeznaczeniem na budowę wodociągu i  dotację  dla spółek wodnych, „Wytwarzanie  i zaopatrywanie  w energię  elektryczną  gaz i wodę o kwotę 6.000  zł. , „Transport i łączność  o  kwotę 154.000 zł. , „Administracja Publiczna „ o kwotę 81.873 zł., „Ośwoata i Wychowanie” o kwotę 71.000 zł., dziale „Gospodarka komunalna  i ochrona środowiska o kwotę  15.000 zł. oraz w dziale „Kultura fizyczna  i sport o kwotę 6.000  zł.
Wójt Gminy nadmienił, że   budowa drogi wojewódzkiej od cmentarza do ronda  w Gniewoszowie  nadal jest planowana z jej budowy  gmina się nie wycofuje, prace  związane  z uzgodnieniem dokumentacji trwają i jeżeli prace rozpoczną się w m-cu  wrześniu to chodniki, przy dobrej pogodzie, będzie można układać dopiero pod koniec roku lub wiosną.
Do przedstawionego projektu  uchwały  zgłoszono następujące  pytania:
	Radny – Pan Roman Bąk zapytał - „dlaczego zdejmuje  się środki z dróg gminnych na wodociągi?”
	Skarbnik Gminy  wyjaśniła, że 10.000 zł.  było przeznaczone na drogi  z wolnych środków oraz środki, które były w budżecie gminy przeznaczone na  budowę chodników przeniesiono  na drogi.
	Wójt Gminy  dodał, że pozostały na drogach  gminnych  środki finansowe na zakup 10 składów tłucznia.
	Radny  - Pan Roman Bąk powiedział, że trzyma  za słowo, że  to  może wreszcie pójdzie  do  Zwoli, ponieważ  Zola  pod względem wymiaru podatku jest na drugim miejscu w gminie.
	Wójt odpowiedział, że jest zamówiony kamień , ale to byłoby za dużo do  Zwoli. 
Więcej pytań nie  zgłoszono 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 VIII/44/07
 Ad. 6.   Podjęcie  uchwały w sprawie określenia  zakresu i  formy  informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze  oraz  informacji  o przebiegu  wykonania  planu finansowego    instytucji kultury  i  planu  finansowego   Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  za I-sze półrocze.
	Przewodnicząca  Rady Gminy  udzieliła głosu  Pani Marii Woźniak – Skarbnikowi Gminy, która odczytała  stosowny projekt uchwały. Do przedstawionego projektu uchwały  nie zgłoszono 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 VIII/45/07 

Ad. 7.  Podjęcie    uchwały   w     sprawie     uchwalenia    rocznego     programu     współpracy 
           samorządu   Gminy    Gniewoszów   z   organizacjami   pozarządowymi,  tj. :   osobami 
           prawnymi  i   jednostkami  organizacyjnymi  działającymi  na  podstawie  przepisów o  
           stosunku      Państwa     do   Kościoła    Katolickiego     w    Rzeczypospolitej     Polskiej,
           o    stosunku   Państwa  do    innych   kościołów  i    związków   wyznaniowych  oraz  o
           gwarancji    wolności     sumienia    i   wyznania,   jeśli    ich   cele   statutowe  obejmują
           prowadzenie       działalności         pożytku      publicznego     oraz       stowarzyszeniami 
           jednostek     samorządu     terytorialnego.    
        Przewodnicząca   Rady   Gminy  udzieliła  głosu  Z-cy Wójta Gminy  –  Panu   Bogdanowi Przychodzeń, który omówił  projekt rocznego programu     współpracy samorządu   gminy    Gniewoszów   z   organizacjami   pozarządowymi w szczególności informując , że zawiera on dziedziny  współpracy, zasady współpracy, formy  współpracy , określa procedury na jakich  ma się odbywać współpraca na linii organizacja – jednostka samorządu oraz jej monitorowanie. Wyjaśnił, że ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie nakłada obowiązek opracowania w/w programu w sytuacji  gdy samorząd chce współpracować z organizacjami pozarządowy i dofinansować ich działalność. Nadmienił, że na terenie  gminy  został  zarejestrowany jako stowarzyszenie  klub  sportowy KS Gniewoszów oraz Gminna Spółka Wodna, która jest organizacją zrzeszającą rolników w celu  zastępczego wykonania prac  konserwatorskich na urządzeniach  melioracyjnych. Następnie  odczytał stosowny projekt uchwały. Do przedstawionego projektu uchwały  nie zgłoszono 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 VIII/46/07 
Ad. 8. Podjęcie   uchwały  w   sprawie   ustalenia  opłaty  za   świadczenia    prowadzone przez
            przedszkola   publiczne   na  terenie   gminy  Gniewoszów.
         Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zabranie  głosu Panią Danutę Gogacz - Sekretarz Gminy, która  odczytała stosowny projekt uchwały. Do przedstawionego projektu uchwały  nie zgłoszono 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 VIII/47/07 

 Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia  poboru   łącznego   zobowiązania pieniężnego
            od    osób    fizycznych   w   drodze   inkasa   przez   sołtysów   i    ustalenia   wysokości  
            wynagrodzenia   za   inkaso.
            Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zabranie głosu  Panią Danutę Gogacz -Sekretarza Gminy, która przypomniała, że  uchwała była szeroko omawiana i dyskutowana na komisjach w wyniku czego ustalono, że ostatecznie będzie ona obejmowała podwyżkę wynagrodzenia prowizyjnego o 1 % tj.  naliczanego po każdej racie podatku z tym, że nie mniej niż  75,00 zł. za każdą zainkasowaną ratę podatku . Nadmieniła, że w tej uchwale jest również uwzględniona prośba sołtysa z Borku dotycząca zmiany inkasenta, uzasadniając, że tylko Rada Gminy może  wyznaczyć nowego  inkasenta, którym może być sołtys lub inna osoba fizyczna wskazana imiennie.  Następnie  odczytała stosowny projekt uchwały. 
Do przedstawionego projektu uchwały  nie zgłoszono pytań wobec czego  Przewodnicząca Rady Gminy poddała fakt przyjęcia uchwały  pod głosowanie.  Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy Rad ni obecni na sali obrad  – 15 osób.
Uchwała Nr VIII/48/07 

Ad. 10. Podjęcie   uchwały  w   sprawie   ustalenia   wysokości  opłaty  za  wodę.
 	Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła  pracownika  d/s obsługi rady gminy o  odczytanie stosownego projektu uchwały.
	Radny - Pan Roman Bąk  zapytał - „czy przedstawiona w uchwale  podwyżka  wody  wynosi 0,20 zł/1m3?”
	Wójt Gminy odpowiedział, że podwyżka wynosi 0,20 zł.  /1m3 wody , jednocześnie wyjaśniając, że gmina dokłada ok. 45.000 zł. rocznie do wody, ponieważ opłaty są stosunkowo małe, a prace budowlane, remontowe należy na bieżąco wykonywać, dochodzą koszty energii elektrycznej, wynagrodzenie inkasenta i konserwatora oraz konieczne jest przeprowadzenie remontu  hydroforni w Gniewoszowie.
	Następnie Radny - Pan Roman Bąk poruszył sprawę ujęć  chemizacyjnych, stwierdzając że  koszt ich utrzymania jest duży,  a korzystają z nich jednostki i w efekcie przy podwyżce wody płacą wszyscy mieszkańcy gminy za luksus korzystających z ujęć.
	Wójt Gmin odpowiedział, że koszt  energii elektrycznej wynosi 8.000 zł. rocznie, jednocześnie  dodając  że są miejscowości gdzie te studnie są naprawdę potrzebne, min. w: Oleksowie, Borku, ponadto mieszkańcy Zwoli, również upominali się o ponowne uruchomienie studni. Na koniec podsumował, że  drożej kosztuje kradzież wody i  wymiana uszkodzonych hydrantów, czego nikt nie jest w stanie upilnować.  
 	Do przedstawionego projektu uchwały więcej pytań nie zgłoszono  wobec czego  Przewodnicząca Rady Gminy poddała fakt przyjęcia uchwały  pod głosowanie.  Za przyjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw przyjęciu uchwały  głosował – 1 radny, wstrzymało się od głosu  2 radnych. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła fakt przyjęcia uchwały.                         Uchwała Nr VIII/49/07 

Ad. 11. Podjęcie  uchwały w  sprawie przyjęcia sprawozdania  z  realizacji„Planu  gospodarki 
             odpadami  dla gmin zrzeszonych w Związku  Gmin Ziemi  Kozienickiej  tj.  Garbatka
             Letnisko,   Głowaczów,    Gniewoszów,   Grabów n/Pilicą,    Kozienice,    Magnuszew i   
             Sieciechów na   lata   2004 –  2011”.
       	Przewodnicząca Rady Gminy przypomniała na wstępie , że sprawozdanie  było przedmiotem  obrad na posiedzeniach komisji stałych, po czym poprosiła  pracownika  d/s rolnictwa  o  odczytanie stosownego projektu uchwały.
Do przedstawionego projektu uchwały  nie zgłoszono pytań wobec czego  Przewodnicząca Rady Gminy poddała fakt przyjęcia uchwały  pod głosowanie.  Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy Rad ni obecni na sali obrad  – 15 osób.
Uchwała Nr VIII/50/07 

 Ad. 12. Podjęcie  uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej  Samodzielnego Publicznego
              Zakładu  Opieki   Zdrowotnej  w  Gniewoszowie.
	  Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła  pracownika  d/s obsługi rady gminy o  odczytanie stosownego projektu uchwały i poinformowała, że osoby  wymienione w uchwale  zostały  wytypowane  do składu Rady Społecznej SPZOZ w Gniewoszowie na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy w dniu 06 czerwca 2007r. Po czym wszystkie osoby  wyraziły  zgodę na kandydowanie  do składu Rady Społecznej SPZOZ.
	Wójt Gminy zapytał - „czy zgłosił się przedstawiciel wyznaczony przez Wojewodę?”
	Inspektor  d/s obsługi rady  gminy wyjaśniła, że zakończyła się  kadencja Rady Społecznej SPZOZ w związku z czym wystąpiliśmy  do  Pana Wojewody  o wskazanie nowego przedstawiciela, z pierwszym pismem wystąpiliśmy  na początku miesiąca lutego, ale  sprawa się  odciągnęła, ponieważ przez długi czas  nie  wpływała do Urzędu Wojewódzkiego podpisana  zgoda  kandydata na  Przedstawiciela Wojewody  do Rady Społecznej SPZOZ. Jednakże  ostatecznie  wyraził on  zgodę i do gminy wpłynęło  pismo  z Urzędu  Wojewódzkiego, w którym Pan Janusz Zawadzak    został  wskazany na Przedstawiciela do Rady  Społecznej.   
Do przedstawionego projektu uchwały więcej pytań nie zgłoszono 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 VIII/51/07 

Ad. 13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wprowadzenia  zmian  do  Uchwały  Nr III/13/06  Rady
             Gminy  w  Gniewoszowie   z   dnia  12 grudnia 2006r.  w  sprawie  określenia  dziennej
             stawki  opłaty targowej.
             Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła  Panią Danutę Gogacz - Sekretarza Gminy, która przypomniała, że w miesiącu grudniu  2006r. wraz z podatkami została ustalona dzienna stawka opłaty targowej i stawka ta pozostaje bez zmian  z tym, że na wniosek wójta  proponujemy  wprowadzić zmianę osoby pobierającej opłatę targową na naszych targach.  Były czynione różne  rozmowy, ale osoby nie wyrażały  zainteresowania, ponieważ  dochodzi  obowiązek  sprzątania placu targowego. Następnie poinformowała, że funkcję  tą przyjęła Pani  Lidia Baran, która zatrudniona jest w Urzędzie Gminy w ramach prac interwencyjnych. 
	Wójt Gminy  dodał, że  z dotychczasowym inkasentem należało się rozstać, gdyż było wiele niedociągnięć, osoba ta sama zrezygnowała z dalszego pełnienia funkcji inkasenta. Kolejno  odczytała projekt uchwały. 
Do przedstawionego projektu uchwały  nie zgłoszono pytań wobec czego  Przewodnicząca Rady Gminy poddała fakt przyjęcia uchwały  pod głosowanie.  Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy Rad ni obecni na sali obrad  – 15 osób.
Uchwała Nr VIII/52/07 

Ad. 14. Podjęcie    uchwały    w    sprawie   powołania   zespołu   przygotowującego   opinię    o    
              zgłoszonych   kandydatach  na   ławników    do   Sądu   Rejonowego  w Kozienicach.
           Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zabranie  pracownika  d/s obsługi rady gminy, który  wyjaśnił, że zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych kadencja ławników trwa 4 lata w związku z czym  do 30 października br. Rada Gminy  w głosowaniu tajnym musi dokonać  wyboru dwóch ławników , w tym jednego do sądu pracy ,  spośród zgłoszonych kandydatów. Termin  zgłaszania kandydatów przez uprawnione  podmioty upływa 30 czerwca, do dnia obecnego zgłoszono trzy kandydatury, dwie zgłosił Prezes Sądu Rejonowego w Kozienicach i  jedna poparta 25 podpisami mieszkańców gminy. Ustawa zakłada również obowiązek  powołania przez Radę Gminy zespołu, który przygotuje stosowną opinię  o kandydatach w związku z  czym prosimy o zgłoszenie osób, które przed kolejną sesją przygotowałyby  w/w opinię. Radni w wyniku  dyskusji  zaproponowali, aby  do  składu  zespołu  przygotowującego opinię  weszli  wszyscy  członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Komunikacji tj.: Krystyna Szafranek, Danuta Kubicka, Jan Tadeusz Pułka, Łukasz Kamionka, Roman Pytrus, Henryk Sadura., Krzysztof Karsznia.  Radni wyrazili  zgodę na udział w pracach w/w zespołu. Następnie odczytała projekt uchwały.                                                                                      Do przedstawionego projektu uchwały  nie zgłoszono pytań wobec czego  Przewodnicząca Rady Gminy poddała fakt przyjęcia uchwały  pod głosowanie.  Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy Rad ni obecni na sali obrad  – 15 osób.                                                                       Uchwała Nr VIII/53/07 
Ad. 15.   Zapytania i wnioski.
	Na wstępie  głos  zabrał  Wójt Gminy  , który przedstawił  propozycję zakupienia  dwóch działek: pierwszej po byłym targowisku  w Gniewoszowie przy ul. Kozienickiej, aby w przyszłości móc wykorzystać ten teren na boisko  do ćwiczeń  dla strażaków, druga  działka położona  w sąsiedztwie  działki  gminnej  w Oleksowie, na której planowana jest  budowa  oczyszczalni ścieków , z tym że strefa ochronna od oczyszczalni winna wynosić 120m i żeby  nie było  problemów w przyszłości można  zastanowić się nad  wykupieniem sąsiedniej  działki, jeżeli  uda się  uzgodnić warunki zakupu.
Przewodnicząca Rady Gminy wystąpiła z wnioskiem o upoważnienie Wójta Gminy  do prowadzenia negocjacji w sprawie  zakupu w/w nieruchomości. Następnie zaproponowała przegłosowanie niniejszego  wniosku do protokółu. Za przyjęciem wniosku  głosowali  wszyscy obecni  radni – 15 osób. 
Wójt Gminy w imieniu jednostek  OSP  z terenu  gminy  zaprosił Radnych i Sołtysów  na gminne zawody strażackie, które odbędą się  na boisku sportowym w Gniewoszowie w dniu 8 lipca 2007r. o godz. 10.00.

	Radny – Pan Andrzej Gugała zapytał - „co  słychać w sprawie  Spółdzielni Ogrodniczej?”
Wójt Gminy odpowiedział, że odbyła się jedna sprawa, w której  gmina nie wyraziła zgody  na zamianę działek oraz na oddanie  działki poprzez zasiedzenie, dlatego  też  sąd odroczył  sprawę i obecnie należy  odnaleźć dokumenty,  w  drodze których  została działka przekazana w użytkowanie Spółdzielni Ogrodniczej, nadmienił, że  Pani Mecenas  Krystyna Płoszaj odnalazła część dokumentów w Archiwum Państwowym w Radomiu.

	Radny Łukasz Kamionka  zapytał - „czy można coś  zrobić  dla  straży w Borku, ponieważ są chętni do stworzenia prężnej jednostki, ale nie ma samochodu, sprzętu, mundurów?”
	Wójt Gminy odpowiedział, że jednostka OSP Borek  była nie  zarejestrowana w systemie internetowym – dziś miały być te sprawy  wyjaśnione, ponieważ  nie można byłoby się ubiegać o żadne dotacje. Ponadto przy strażnicy  wysprzątano teren, zostaną oprawione drzwi   zostanie  otynkowany budynek  i powstawiane  okna. Natomiast  co  do  utworzenia prężnej  drużyny  i pomocy w tym zakresie powiedział, że jest jak najbardziej  za tym i udzieli wszelkiej pomocy w tym zakresie. 
	Sołtys Wsi Borek  - Pan Stanisław Kozieł zapytał - „czy będzie robiona droga w jego kierunku , ponieważ sam zaczął ją remontować?”
Wójt Gminy odpowiedział, że  toczyła się  sprawa i czekamy na decyzję Wojewody i  został  złożony wniosek.  
	Sołtys wsi Oleksów – Pani Katarzyna Szewczyk  zapytała - „co  zrobić, ponieważ Ks. K. B. wysypuje śmiecie  do  dołu  znajdującego sie  na działce  Wspólnoty Gruntowej wsi Oleksów i są skargi  członków Wspólnoty?”.
	Wójt Gminy  odpowiedział, że  będzie  w tej  sprawie rozmawiał, spróbuje ten problem wyjaśnić i rozwiązać, ponieważ na  cmentarzach powinny być śmietniki. Dodał, że  gmina nie  może bezpośrednio  finansować Kościoła, natomiast   na parking w Oleksowie   zawieziono  100 wywrotek gruzu. Na koniec wyjaśnił, że na teren Wspólnoty Ksiądz nie powinien  wchodzić bez zgody.
	Sołtys wsi Zwola – Pan Marian Muniak zapytał - „czy będzie robiona  doga w Zwoli?”
	Wójt Gminy  odpowiedział, że zostały  wysłane dokumenty  do Wojewody  i przyszła odpowiedź, że gmina sama musi uregulować stan prawny.
	Sołtys wsi  Borek – Pan Stanisław Kozieł poruszył  temat nie płacenia podatku  przez osoby,  które stać na  zapłacenie?
	Wójt  Gminy poinformował, że faktycznie  są takie sytuacji w związku z czym zostały już wysłane upomnienia, nadmienił, że  ma otrzymać wykaz  osób,  które   mają  nieuregulowane  zobowiązania podatkowe.
	Pan Wójt Gminy zwrócił  się z z prośbą  do radnych i sołtysa wsi Borek, aby  porozmawiali z Panią G., na której  działkę gmina weszła  w trakcie  budowy drogi (za wałem), w celu  ustalenia czego  oczekuje,  oraz  dojścia do porozumienia bez  występowania na drogę sądową i nie  zwiększania kosztów.
	Radny – Pan Henryk Sadura  zapytał  „czy gmina będzie się upominać o naprawienie  drogi (200m) od Pana  M. do wału?”
	Wójt Gminy odpowiedział, że  w czasie  uzgodnień  mieszkańcy  nie kwestionowali projektów ,  a ponieważ inwestycja była wykonana ze środków  Urzędu Marszałkowskiego  zadanie musi być wykonane  zgodnie z planem,  w innej sytuacji Urząd Marszałkowski może  wstrzymać dotację lub ich nie wypłacić. Dlatego też nie jest możliwe wykonanie zmian, a więc dodatkowych  schodków i płyt  ażurowych przed odbiorem  zadania może to  nastąpić dopiero po  odbiorze, w czasie którego  zostaną sporządzone odpowiednie notatki  i uwagi. Na koniec  poinformował, że będą składane kolejne  wnioski i  modernizacja wału będzie kontynuowana.  Dodał, że przeprowadzi rozmowę  z dyrektorem Kwietniem. 
Ad. 16. Zamknięcie obrad.
         W związku z tym, że porządek obrad  został wyczerpany Przewodnicząca Rady Gminy dokonał  zamknięcia obrad ósmej  sesji Rady Gminy w Gniewoszowie.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała : Monika Gogacz                                                            Przewodnicząca Rady Gminy
- insp. ds. obsługi rady gminy                                                                 Maria Halina Banaś

