

Protokół Nr XVI/2008
z sesji Rady Gminy Gniewoszów, która  odbyła się  w dniu 21.04.2008 r.


Czas trwania sesji od godz. 1205 do godz.1340.

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 SPZOZ w Gniewoszowie  - Katarzyna Tymińska
- Księgowa SPZOZ – Marianna Jagieło
- Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów – Ilona Lentas
- Kierownik Posterunku Policji w Gniewoszowie – Wacław Postek                                                   


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, Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów, sołtysów, a szczególnie nowo wybranego sołtysa Wólki Bachańskiej. Kierownika SPZOZ w Gniewoszowie, Kierownika Posterunku Policji w Gniewoszowie  pracowników Urzędu Gminy.
Po czym zaproponowała    wprowadzenie  zmiany  do  porządku  obrad  polegającej  na zdjęciu z porządku obrad pkt 8 „Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia  zgody na  na nabycie nieruchomości”  i wprowadzeniu pkt 8 w nowym brzmieniu „Podjęcie uchwały w sprawie    przyjęcia  rocznego sprawozdania finansowego  Biblioteki  Publicznej  Gminy Gniewoszów”
Następnie odczytała zmieniony  porządek obrad:
1.  Otwarcie  obrad.
2.   Przyjęcie  protokółu  z  obrad  poprzedniej  sesji  Rady  Gminy.
3.   Sprawozdanie Wójta Gminy za okres między sesjami Rady Gminy.
4.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium, w tym:
- rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2007r.;
- zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Gniewoszowie;
- przedstawienie opinii RIO dotyczących  sprawozdania  Wójta  Gminy oraz  wniosku Komisji
Rewizyjnej;
- głosowanie nad wnioskiem  Komisji Rewizyjnej w sprawie  udzielenia absolutorium Wójtowi   
Gminy.
5.   Podjęcie uchwały  w sprawie  wprowadzenia zmian do budżetu gminy  na 2008r.
6.   Podjęcie uchwały w  sprawie powołania Sekretarza Gminy – Pani Izabeli Kierasińskiej.
7.   Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia  rocznego sprawozdania  finansowego Samodzielnego
      Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej  w Gniewoszowie  za  2007r.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie  w sprawie  przyjęcia  rocznego sprawozdania finansowego 
      Biblioteki  Publicznej  Gminy Gniewoszów
9.   Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J. S. na działalność Wójta
      Gminy w Gniewoszowie.
10.   Pytania i wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Do zmienionego porządku obrad nie zgłoszono uwag. Za przyjęciem  porządku obrad głosowało – 15 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 XV/2008 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 - 15 osób.

Ad. 3.  Sprawozdanie   z   działalności   Wójta  Gminy   za   okres  między  sesjami Rady    
            Gminy.
        Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu  Wójtowi  Gminy, który   poinformował, że zostały już rozpatrzone niektóre wnioski na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zostały przyznane dotacje z samorządu Województwa  Mazowieckiego w wysokości: 50.000 zł.  na budowę zbiornika awaryjnego w Zdunkowie, 200.000 zł. na budowę drogi w Zwoli, 35.000 zł. na remont łazienek i malowanie sali gimnastycznej w szkole w Gniewoszowie, 55.000 zł. na boisko szkolne w Gniewoszowie. Dodał, że nie zostały jeszcze rozpatrzone  wnioski na dofinansowanie karosacji samochodu strażackiego w Sarnowie oraz na budowę  drogi w Markowoli. Wójt Gminy następnie poinformował, że odbyła się sprawa w Sądzie Rejonowym w Kozienicach w sprawie  nabycia przez  Gminę spadku po zmarłym Panu L. S., oraz w sprawie zasiedzenia przez Gminę nieruchomości gruntowych, na których znajduje się droga w Zwoli. Poinformował także, iż prace  na  drodze wojewódzkiej nr 738 rozpoczną się w miesiącach sierpień – wrzesień oraz  są w trakcie przygotowań ogłoszenia   o  przetargach na zadania inwestycyjne, które będą   realizowane przez gminę.
W związku z tym, że do przedstawionej informacji  nie zgłoszono pytań Przewodnicząca Rady Gminy  podziękowała Wójtowi Gminy.

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy  absolutorium.
           Przewodnicząca Rady Gminy  poinformowała, że  każdy z radnych otrzymał materiał 
sprawozdawczy, który był także omawiany  na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy i poprosiła Panią Skarbnik o udzielenie odpowiedzi na ewentualne pytania  oraz o  dyskusję nad

sprawozdaniem – nikt z radnych  nie zabrał głosu wobec czego Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Skarbnik Gminy  o   odczytanie opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Warszawie – Zespół w Radomiu  o przedłożonym przez Wójta Gminy  Gniewoszów sprawozdaniu  z wykonania budżetu  za 2007r. , a następnie Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Panią  Jolantę Jakubowską   o odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej  w sprawie udzielenia absolutorium oraz  opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Warszawie Zespół w Radomiu na temat  wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium  Wójtowi Gminy.
Do przedstawionego materiału sprawozdawczego uwag nie wniesiono, wobec czego Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie  nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej  o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
Na ustawowy 15-to osobowy skład Rady Gminy w Gniewoszowie w głosowaniu jawnym nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej  udział wzięło  15 radnych – wszyscy radni obecni na sali obrad głosowali  za przyjęciem wniosku Komisji Rewizyjnej, tj. za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy.
Uchwała Nr XVI/101/08
Przewodnicząca Rady Gminy w imieniu własnym jak i Rady Gminy podziękowała Panu Wójtowi  oraz Pani Skarbnik za duży wkład włożony w realizację budżetu gminy na  2007r. 
Wójt Gminy podziękował Radzie Gminy za poparcie wniosku o udzielenie absolutorium, dodał, że można było jedynie uniknąć  wystąpienia nadwyżki budżetowej.

 Ad. 5. Podjęcie uchwały  w sprawie  wprowadzenia zmian do budżetu gminy  na 2008r.        
     Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zabranie głosu i omówienie stosownego projektu uchwały Panią Marię Woźniak - Skarbnika Gminy.                                                                                
Skarbnik  Gminy poinformowała, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia do budżetu gminy dotacji z PFOŚiGW w Kozienicach z przeznaczeniem na realizację  zadania dotyczącego trmomodernizacji budynku szkolnego w Gniewoszowie, dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne w zakresie  dodatków wypłacanych pracownikom socjalnym. Ponadto  wyjaśniła, że GOPS wypłacając w 2007r. zasiłki stałe wypłacał m.in zasiłek osobie, która toczyła spór z ZUS o emeryturę, w bieżącym roku sprawa została rozstrzygnięta na korzyść zainteresowanego  i dlatego ZUS wypłacił świadczenie emerytalne od momentu złożenia wniosku, w związku z czym ZUS zwrócił gminie wypłacony zasiłek stały, a ponieważ środki na jego wypłatę pochodziły  z dotacji Wojewody należy je oddać  do budżetu wojewódzkiego. 
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 Rad ni obecni na sali obrad  – 15 osób.
Uchwała Nr  XVI/102/08

Ad. 6.    Podjęcie uchwały w  sprawie powołania Sekretarza Gminy – Pani Izabeli
              Kierasińskiej.
        Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy, który odczytał  wniosek o powołanie na stanowisko Sekretarza Gminy – Pani mgr Izabeli Kierasińskiej.               Następnie inspektor ds. obsługi rady gminy odczytała stosowny projekt 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 Rad ni obecni na sali obrad  – 15 osób.
Uchwała Nr  XVI/103/08


Przewodnicząca Rady Gminy w imieniu własnym i całej Rady Gminy złożyła gratulacje  Sekretarz Gminy.                                                                                                                                                   Sekretarz Gminy – Pani Izabela Kierasińska podziękowała za zaufanie zarówno Wójtowi Gminy jak i Radzie Gminy jednocześnie zapewniła, że dołoży wszelkich starań, aby wykonywać powierzone jej zadania w sposób sumienny i rzetelny.

Ad. 7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia rocznego  sprawozdania finansowego   
            Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Gniewoszowie za  2007r.    
           Księgowa SPZOZ – Pani Marianna Jagieło omówiła sprawozdanie finansowe SPZOZ za 2007r.
Wójt Gminy zapytał - „czy  jest planowany w 2008r. zakup jakiegoś sprzętu medycznego?” 
Kierownik SPZOZ odpowiedziała, że Ośrodek Zdrowia jest wyposażony w niezbędny sprzęt medyczny, natomiast chcąc myśleć o  bardziej profesjonalnych urządzeniach medycznych należy najpierw coś zrobić  z budynkiem, ponieważ jest za duża wilgoć.                                                                                         Przewodnicząca Rady Gminy  zabierając głos  skierowała do Pani Kierownik SPZOZ wniosek o   zaplanowanie na 2008r.  podwyżek wynagrodzenia dla pielęgniarek, uzasadniając go tym, że  jest  dużo pacjentów, a więc  dużo pracy mają zarówno lekarze jak i pielęgniarki. Odnosząc się do sprawy wilgoci w budynku powiedziała, że będąc w Radzie Społecznej SPZOZ w czasie  poprzedniej kadencji, nie wiele  można było zrobić i dlatego zapadły takie, a nie inne  decyzje -  nie zmienia to jednak faktu, że budynek należy w jakiś sposób osuszyć.   
W związku z tym, że  więcej  uwag nie zgłoszono Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o odczytanie  projektu  stosownej uchwały, a następnie poddała fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za  przyjęciem uchwały głosowało 15 osób – wszyscy  radni obecni na sali obrad.
Uchwała Nr  XVI/104/08

Ad. 8.    Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia rocznego  sprawozdania finansowego       
              Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów za 2007r.
              Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu Kierownikowi  Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów – Pani Ilonie Lentas, która przedstawiła informację z  zakresu działalności Biblioteki w 2007r. informując jak przedstawia się stan księgozbioru oraz  czytelnictwa  na terenie gminy.                            Następnie Pani Skarbnik,  przypomniała, że   do sprawozdania z wykonania budżetu za 2007r. było  dołączone sprawozdanie z realizacji planu finansowego  Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007r.  Podkreśliła, że stan zatrudnienia  w Bibliotece Publicznej wynosi 1 pełny etat, stan środków na początku 2007 roku.,  całkowite koszty funkcjonowania Biblioteki za 2007r. oraz stan środków na koniec 2007r. – 3.012,78 zł., za które zostaną zakupione biurka do komputerów i krzesełka, ponieważ Biblioteka otrzymała 3 komputery  i zostanie zorganizowana mini kawiarenka  internetowa. Skarbnik Gminy omówiła również poszczególne pozycje przychodów i kosztów. 
Do przedstawionego materiału uwag nie wniesiono w związku z czym Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła pracownika ds. obsługi rady gminy o odczytanie stosownego projektu uchwały, a następnie  poddała fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy Radni obecni na sali obrad – 15 osób.
Uchwała Nr  XVI/105/08

Ad. 9.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J. S. na działalność Wójta Gminy w Gniewoszowie.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o wpłynięciu do Rady Gminy skargi na działalność Wójta Gminy za pośrednictwem RIO w Warszawie, po czym poprosiła o zabranie głosu


Wójta Gminy, który poinformował, że skarga w znacznej części dotyczy działalności poprzedniego Wójta Gminy. Niemniej jednak odnosząc się do poszczególnych zarzutów wyjaśnił, że kara za choinę na bieżąco  jest wpłacana  na konto  Gminnego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  z którego finansowane są  przez Gminę zadania  z zakresu ochrony środowiska tj. wywóz nieczystości stałych z pojemników stanowiących własność gminy. Odnosząc się do  zarzutu umarzania podatku Prezesowi GS – Panu Romanowi Wysockiemu, byłemu Staroście Kozienickiemu wyjaśnił, że  nie umarzał mu żadnego podatku, a w  bieżącym roku GS część podatków już zapłacił. Na koniec odniósł  się do sprawy sprzedaży nieruchomości gruntowej, na której znajdują się forty wojskowe  w miejscowości Borek, wyjaśnił, że gmina nie wykorzystała nieruchomości na realizację własnych zadań i sprzedała ją w drodze przetargu w związku z czym musiała zwrócić udzieloną przez AMW – Oddział Kraków bonifikatę.                                                    Radni - Pan  Andrzej Gugała, w swojej wypowiedził  poruszył temat możliwości prowadzenia postępowania przez Kierownika Posterunku Policji  w sprawie naruszania dobrego imienia  Wójta i Rady Gminy na wniosek tych organów?                                                                                                                                                        Komendant Posterunku Policji odpowiedział, że sprawy o których informował Wójt Gminy  i które były przedmiotem dochodzenia przez Policję zostały definitywnie zakończone. Wyjaśnił, że choinka faktycznie została wycięta bez zezwolenia, gmina została ukarana i nie jest to żadne oszczerstwo jest to prawda, a więc sąd taką sprawę umorzy.                                                                      Wójt Gminy dodał, że jest to jedna z licznych skarg napisana przez Pana J. S. do różnych instytucji m.in. napisał skargę do Premiera RP – Pana Donalda Tuska, skarga została przekazana do ZDW w Warszawie, w celu jej wyjaśnienia  musiało przyjechać 10 osób, a  ponadto dodał, że każde zadanie, które jest realizowane w Gniewoszowie napotyka na trudności.                                                                                                                                                            Do przedstawionego materiału uwag nie wniesiono w związku z czym Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła pracownika ds. obsługi rady gminy o odczytanie stosownego projektu uchwały, a następnie  poddała fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy Radni obecni na sali obrad – 15 osób.
Uchwała Nr  XVI/106/08

Ad. 10.  Zapytania i wnioski.
Wójt Gminy  poinformował, że:                                                                                                                     -  montaż lamp do oświetlenia ulicznego przedłuża się, ponieważ obecnie ZEORK jest w trakcie reorganizacji;                                                                                                                                                     - w najbliższym czasie będą kruszone płyty chodnikowe, ponadto wciąż czeka na decyzję PKP S.A. w sprawie zakupu kamienia spod przeznaczonych do rozbiórki  torów znajdujących się na terenie gminy;                                                                                                                                                                      - należy  ponownie przeanalizować  koszty wywozu nieczystości stałych z terenu gminy;                          - został wyznaczony pracownik, który ma obowiązek raz w tygodniu opróżniać kosze przy przystankach autobusowych na terenie gminy.
Radny - Pan Roman Bąk zaproponował, aby zakupić trochę kamienia nie czekając na decyzję PKP, ponieważ  sprawy biurokratyczne zazwyczaj długo trwają, poprosił także , aby przyjrzeć się działalności osoby, która wykupuje grunty na terenie gminy. Ponadto zaproponował, aby pielęgniarka dłużej dyżurowała w gabinecie  szkolnym w Gniewoszowie. Wójt Gminy odpowiedział, że na drogę w Zwoli jest przewidziana dotacja z Urzędu Mazowieckiego w kwocie 200.000 zł.  oraz środki finansowe, które należy dołożyć z  budżetu gminy,  odnosząc się do  zakupu kamienia poprosił, aby radni jeszcze trochę poczekali . Natomiast co do wykupywania nieruchomości gruntowych na terenie gminy powiedział, że  rolnicy sami powinni wykupić ziemię przy likwidacji PGR-u w Boguszówce. Nadmienił, że obecny właściciel zatrudnia  3 osoby.


Sołtys wsi Kociołek zgłosił wniosek o  oczyszczenie pobocza  koło P. Ś., a ponadto poprosił o pomoc, ponieważ od 3 tygodni mieszka w jego stodole Pan Molenda..
Radny – Pan Tadeusz Gawinek wnioskował o uruchomienie studni chemizacyjnej w Boguszówce.
Radny – Pan Łukasz Kamionka wnioskował o uruchomienie studni chemizacyjnej w Borku oraz poprawienie drogi w Borku  w  kierucku  Łanieńca.

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





