Protokół XVIII/2008
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Gniewoszów, która  odbyła się  w dniu 20 maja 2008 r.

Czas trwania sesji od godz. 805 do godz.845.
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

Ad. 1. Otwarcie obrad.
 Otwarcia obrad dokonała Pani Maria Halina Banaś – Przewodnicząca Rady Gminy informując na wstępie że sesja została zwołana w trybie art. 20 ust. 3  ustawy z  dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tj. na wniosek Wójta Gminy. Następnie, powitała przybyłych radnych, a w ich imieniu i w imieniu  własnym: Wójta Gminy, Zastępcę Wójta Gminy, sołtysów,   pracowników Urzędu Gminy. Po czym zaproponowała    wprowadzenie  zmiany do  porządku obrad, za zgodą wnioskodawcy,    polegającej  na dodaniu nowych punktów:   4 w brzmieniu „Podjęcie uchwały w sprawie  wyrównania  wynagrodzenia  Wójta Gminy Pana Stefana  Marka Banasia” i 5 „ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację  projektów  w ramach VII Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” .  Natomiast punkty  „Pytania i wnioski” i „Zamknięcie obrad” otrzymują odpowiednio punkt 6 oraz 7 porządku obrad. 
Następnie odczytała zmieniony  porządek obrad:
1.   Otwarcie  obrad.
2.   Przyjęcie  protokółu  z  obrad  poprzedniej  sesji  Rady  Gminy.
3.   Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy  na 2008r.
4.   Podjęcie uchwały w sprawie  wyrównania  wynagrodzenia  Wójta Gminy Pana
      Stefana  Marka Banasia
5.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację  projektów  w ramach VII Priorytetu
     Programu Operacyjnego Kapitał Ludzk
6.  Pytania i wnioski.
7.  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 XVII/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.  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy  na 2008r.
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła  Panią Marię Woźniak - Skarbnika Gminy  o odczytanie projektu uchwały.  Skarbnik Gminy  poinformowała, że konieczność wprowadzenia zmian podyktowana jest wynikiem przeprowadzonego w dniu 14 maja 2008r.  przetargu nieograniczonego  na realizację  zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gniewoszowie”, ponieważ wszystkie oferty – były ponad zaplanowane  w budżecie gminy środki finansowe, tak więc były dwie możliwości: zwołanie sesji i zwiększenie  środków na w/w zadanie, albo unieważnienie przetargu i ogłoszenie go po raz  drugi, co  nie daje pewności, że zostanie wyłoniony wykonawca zadania i  wydłuży się okres realizacji zadania. Dlatego też  Pan Wójt proponuje pierwsze   rozwiązanie. Jednocześnie  poinformowała, że podobna sytuacja może mieć miejsce w przypadku zadania dotyczącego budowy  drogi w Markowoli, a więc należy zwiększyć plan wydatków na to zadanie. Ponadto dodała, że  omawiany  projekt uchwały  wprowadza do budżetu gminy dotacje: na wypłatę akcyzy, stypendia, renowację książki USC, oraz środki finansowe wynikające z umowy na zatrudnienie  pracowników prac publicznych,  po czym odczytała projekt uchwały. 
Do  odczytanego projektu uchwały  nie zgłoszono pytań. Przewodnicząca Rady Gminy poddała  fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały  głosowali wszyscy obecni na sali obrad radni – 15 osób. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła fakt przyjęcia uchwały.                                                                                                                    Uchwała Nr XVIII/112/08

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrównania  wynagrodzenia  Wójta Gminy Pana
            Stefana  Marka Banasia
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła  Panią Marię Woźniak– Skarbnika  Gminy o odczytanie i omówienie stosownego projektu uchwały. Skarbnik  Gminy odczytała 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 obecni na sali obrad radni – 15 osób. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła fakt przyjęcia uchwały.
Uchwała Nr  XVIII/113/08
         
 Ad. 5.  Podjęcie uchwały w  sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach VII
            Priorytetu Programu Operacyjnego  Kapitału Ludzkiego.
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła  Pana  Bogdana Przychodzenia  – Zastępcę Wójta Gminy       o odczytanie stosownego projektu uchwały. Zastępcę Wójta Gminy odczytał projekt uchwały wyjaśniając, że zmiana dotyczy wskazanej w projekcie uchwały  wyższej kwoty stanowiącej  wkład własny  gminy, która w 2008r. ma być przeznaczona na realizację w/w działań.                                                                                                         Do odczytanego 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  XVIII/114/08
Ad. 7.   Pytania i wnioski
Radny Pan Roman Bąk poinformował, że na sesję przybyli mieszkańcy Zwoli, ponieważ dochodzi do nieporozumień  odnośnie  realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy drogi w Zwoli.
Pan Lentas  zabierając głos powiedział, że prawdopodobnie droga ma być robiona w prawo w kierunku olszyny, ze względu na jednego rolnika, który ma  bydło, a powinno się robić  docelowo cały odcinek  tak, aby połączyć z drogą prowadzącą do Polesia - gmina Policzna, którą również dojeżdżają do szkoły dzieci ze Zwoli.
Pan Wójt  odpowiedział, że nie można zrobić drogi asfaltowej  do Polesia, gdyż prowadzi ona w pole, natomiast uzasadnione jest wykonaie  odcinka drogi przy rzece, ponieważ tą drogą jeździ samochód  odbierający mleko od rolników. Ponadto poprosił, aby pytania i wątpliwości zgłaszać do sołtysów  i radnych, którzy reprezentują mieszkańców na sesjach i posiedzeniach komisji podczas których wyjaśniane są  wszystkie wątpliwości. Dodał, że droga musi być wykonana zgodnie z wcześniej złożonym wnioskiem oraz muszą być zabezpieczone w budżecie gminy środki finansowe na realizację zadania, stąd też nie można zmienić zakresu prac. Chcąc wykonać drogę z obydwu  stron,  tak jak tego domagają sie mieszkańcy Zwoli w budżecie powinny być zabezpieczone środki w wysokości 500.000 zł, którymi  gmina nie dysponuje.  Ponadto przypomniał, że  w Zwoli została niedawno wykonana droga powiatowa i co roku są remontowane  jakieś drogi.
Pani Małgorzata Wójcicka - Sołtys wsi Marianów poprosiła o wykonanie prac równiarką i rozsypanie kamienia na drodze oraz o załatanie bardzo dużej dziury w drodze w miejscowości  Marianów.                                                                                                                                                   Wójt Gminy odpowiedział, że  po 22 maja br. zostaną wykonane prace równiarką i  naprawiona zostanie droga.
Pan Krzysztof Kępka – Sołtys wsi Mieścisko  w związku z wizytą byłego dyrektora szkoły w Sarnowie – Pana  Antoniaka i negatywną opinią o władzy, zapytał o dalsze losy budynku po szkole w Sarnowie.                                                                                                                                         Wójt Gminy odpowiedział, że w starej części budynku po szkole  planuje się zorganizować mieszkania  socjalne dla osób, które obecnie mieszkają w budynku komunalnym przy ul. Rynek, a który w związku z przebudową drogi powiatowej przy ul. Oleksowskiej zostanie rozebrany. Natomiast  w nowej części budynku być może uda się zorganizować w czasie wakcji  dziecińce. 
Ad. 9.    Zamknięcie obrad.
         W związku z tym, że porządek obrad  został wyczerpany Przewodnicząca Rady Gminy dokonał  zamknięcia obrad osiemnastej nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Gniewoszowie.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała : Monika Gogacz                                                         Przewodnicząca Rady Gminy   
- insp. ds. obsługi rady gminy                                                                Maria Halina Banaś 





