Protokół XXIII/2005
sesji Rady Gminy odbytej w dniu 23 września 2005 r.

Czas trwania sesji od godz. 900 do godz.1130.

Na 15 osobowy ustawowy skład Rady Gminy w sesji udział wzięło – 15 radnych.
Radni obecni:
1. Marek Banaś – Przewodniczący Rady Gminy
2. Maria Halina Banaś 
3. Roman Bąk 
4. Zdzisław Dziuba 
5. Andrzej Gugała
6. Mieczysław Kołdej
7. Zbigniew Koziara 
8. Małgorzata Pietrzyk 
9. Marta Podsiadlik
10. Henryk Sadura 
11. Wojciech Szczepaniak  
12. Jan Tyburcy  
13. Władysław Szewczyk
14. Jan Maj
15. Jolanta Jakubowska

Spoza składu Rady Gminy w obradach udział wzięli:
-	sołtysi – zgodnie z listą obecności
-	pracownicy Urzędu Gminy - zgodnie z listą obecności
-	Frądczyk Marian – Radny Powiatowy

Ad. 1.Otwarcie obrad.
          Obrady otworzył i im przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan  Marek Banaś – powitał przybyłych radnych, a w ich imieniu i w imieniu  własnym zaproszonych gości, sołtysów , pracowników Urzędu Gminy.   
Stwierdził quorum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał.  
 Po czym odczytał  porządek dzienny 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.    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy  za I-sze półrocze 2005r. w tym zapoznanie z     
       opinią RIO.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian  w budżecie gminy na 2005r
6.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia  na terenie gminy  Gniewoszów     
       stawek opłat  za usługi w zakresie  usuwania odpadów  komunalnych, których  
       obowiązek  usuwania przejęła  gmina, zarządzenia  poboru tych opłat w drodze inkasa, 
       wyznaczenia inkasentów  i określenia  wysokości wynagrodzenia  za inkaso.  
7.    Pytania i wnioski.
8.    Zamknięcie obrad.     
Radni nie wnieśli uwagi do przedstawionego projektu porządku obrad. 
Na wstępie  Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Panu Sławomirowi Smolarczykowi – Prezesowi OSP w Gniewoszowie, który w imieniu OSP w Gniewoszowie podziękował za zorganizowanie festynu strażackiego:  Przewodniczącemu Rady Gminy  oraz całej Radzie Gminy w Gniewoszowie , Panu Pawłowi  Mytychowi - Zastępcy Wójta Gminy oraz Panu Stefanowi Markowi Banasiowi – inspektorowi w Urzędzie Gminy również zaangażowanemu w przygotowanie festynu. Dodał, że uroczystości te przyniosły korzyści materialne, społeczne oraz  moralne. 
Przewodniczący Rady Gminy wystąpił z propozycją, aby jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy podejmowały się  co roku organizacji festynu  strażackiego. 

Następnie przystąpiono do realizacji porządku dziennego obrad.              
                                                                                                                                
Ad. 2. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
           Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że na sali obrad został wyłożony protokół z obrad poprzedniej sesji, z którego treścią mieli możliwość zapoznania się radni.
Do treści protokółu uwag nie wniesiono wobec czego Przewodniczący 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.
  Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Wójtowi Gminy, który  poinformował, że w okresie od ostatniej sesji tj. 29 czerwca 2005r. jego  praca  była związana z załatwianiem spraw o charakterze   inwestycyjnym i patriotyczno – kulturowym. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Ponadto poinformował, że wpłynęło pismo od Ambasadora Polski w USA  w sprawie przeproszenia przez władze gminy byłej mieszkanki Gniewoszowa  Pani A. F. , która rzekomo padła ofiarą  chuligańskiego ataku w czasie, gdy przebywała na terenie Gniewoszowa. Po czym odczytał  przygotowaną odpowiedź, w której wyjaśnia, że wg posiadanej jemu wiedzy wynika, że do żadnych nieprzyjemnych incydentów nie doszło, w związku z tym nie czuje się odpowiedzialny w kwestii przedstawianych zarzutów. Dodał w piśmie również, że od czasu jak jest w gminie Gniewoszów Wójtem nie zauważył, aby mieszkańcy gminy w jakikolwiek sposób niegodnie traktowali naród żydowski. Rada Gminy zaakceptowała przygotowaną odpowiedź. 
Następnie poinformował , że był na Zawodach Powiatowych Ochotniczych Straży Pożarnych w Magnuszewie ,  jednostka  z Gniewoszowa zajęła I miejsce oraz dobrze  zaprezentowała się jednostka z  Wysokiego Koła. W tym miejscu Wójt Gminy podziękował strażakom za postawę i godne reprezentowanie gminy Gniewiszów.
Radni nie wnieśli pytań do przedstawionego przez Wójta Gminy sprawozdania w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy podziękował referującemu.

W tym miejscu również  Radna Maria Halina Banaś złożyła na ręce Prezesa OSP w Gniewoszowie gratulacje za zajęcie I miejsca w  powiatowych zawodach strażackich.

Ad. 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy  za I-sze półrocze 2005r. w tym   
           zapoznanie z  opinią RIO.  
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu Panią Marię Woźniak – Skarbnika Gminy, która przypomniała, że sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 
I–sze  półrocze 2005r. było w sposób szczegółowy omawiane na wszystkich posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy w związku z tym, zapytała czy są pytania co do jego  treści. Radni nie zgłosili pytań , a więc  przystąpiła do odczytania opinii RIO w Warszawie – Zespół w Radomiu o przedłożonym sprawozdaniu.
Radni nie wnieśli również uwag do przedstawionej opinii w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy podziękował referującej.

Ad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian  w budżecie gminy na 2005r.
  Skarbnik Gminy odczytała i omówiła projekty następujących uchwał:
1/ uchwała dotycząca zwiększenia dochodów  budżetowych  gminy w działach:
- „Administracja Publiczna” o kwotę 10.400 zł. z tytułu różnych opłat,
- „ Oświata i Wychowanie”   o kwotę 8.770 zł z przeznaczeniem na  podręczniki dla uczniów klas  I  oraz  na kształcenie czeladników przez prywatnych pracodawców,  
- „Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 16.008 zł. z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z przeprowadzeniem  wyborów  Prezydenta RP oraz na bieżące wydatki i diety członków komisji obwodowych związane z przeprowadzeniem  wyborów do Sejmu i Senatu RP. 
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady Gminy poddał fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 osób - wszyscy radni obecni na sali obrad.
Uchwała Nr XXIII/207/05

2/  uchwała dotycząca wprowadzenia do budżetu gminy dotacji z funduszy celowych  tj. 200.000 zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie  realizacji zadań inwestycyjnych związanych z kompleksowym wodociągowaniem gminy Gniewoszów oraz 40.000 zł. z Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie drogi dojazdowej w miejscowości Markowola.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady Gminy poddał fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 osób - wszyscy radni obecni na sali obrad.
Uchwała Nr XXIII/208/05

3/  uchwała dotycząca wprowadzenia do budżetu gminy ponadplanowych dochodów na 2005r. Poinformowała, że zgodnie z ustaleniami podjętymi na posiedzeniach komisji stałych, przeanalizowała we wszystkich działach wydatki i zaplanowała  przeniesienie wszelkich oszczędności na realizację inwestycji związanych z wykonaniem dróg.  
Wyjaśniła, że zwiększenie  dochodów budżetowych o kwotę 136.675 zł. nastąpiło w wyniku:  dokonanych przez mieszkańców gminy wpłat na przyłącza wodociągowe o kwotę 102.000 zł.,  sprzedaży działek położonych w miejscowości Borek Fort i w miejscowości Zwola o kwotę 21.760 zł.. oraz dochodów od osób  prawnych, fizycznych i innych  jednostek nie posiadających osobowości prawnej o kwotę 12.915 zł. oraz 6.000 zł. z tytułu odsetek  z oprocentowania środków na rachunku bankowym. W wyniku tych zmian, poinformowała, że zwiększeniu ulegają wydatki w działach: „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę  102.000 zł. z przeznaczeniem na  realizację zadania kompleksowego wodociągowania gminy , oraz w dziale „Transport i łączność” z przeznaczeniem na remonty  dróg gminnych o kwotę  34.675 zł. 
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady Gminy poddał fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 osób - wszyscy radni obecni na sali obrad.
Uchwała Nr XXIII/209/05

4/ uchwała dotycząca przeniesień między działami w obrębie wydatków budżetowych celem wygospodarowania dodatkowych środków finansowych na drogi gminne  i gospodarkę komunalną. Zmniejszono wydatki w następujących działach:
- 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę”  o kwotę 2.500 zł. z wydatków zaplanowanych na zakupy inwestycyjne, 
- 757 „Obsługa długu publicznego” o kwotę 19.500 zł. w związku z przesunięciem terminu uzyskania pożyczki,
- 600 „Transport i łączność” o kwotę 74.000 zł. przesunięcie z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne,
- 852 „Pomoc społeczna”  - o kwotę 14.500 zł. zmniejszenie planowanej kwoty  na opłaty za umieszczenie podopiecznej w domu pomocy społecznej , do tej pory nie została jeszcze wydana decyzja przez GOPS .
Dodała, że w związku z powyższym  zwiększono wydatki w dziale 600 „Transport i łączność” z  przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych o kwotę 103.500 zł.,  w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 2.500 zł. i w dziale 852 „Pomoc społeczna” na świadczenia społeczne o 4.500 zł.

Skarbnik Gminy dodała, że do tych wszystkich uchwał ulegnie zmianie załącznik inwestycyjny, w którym zwiększona zostanie wartość  zadania inwestycyjnego dotycząca wodociągowania gminy o kwotę 302.000 zł. , zmniejszone wydatki inwestycyjne o kwotę 2.500 zł., która pozostała od zakupionego urządzenia do inkasowania  opłat za wodę Do załącznika również zostaną wprowadzone  nowe zadania, tj.:  modernizacja drogi dojazdowej w Markowoli na kwotę 85.000 zł ( 40.000 zł. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego i 45.000 zł. stanowiące środki własne   gminy) ,  modernizacja drogi dojazdowej w Sarnowie (40.000zł. środki własne  gminy), modernizacja drogi dojazdowej w Sławczynie-  54.175 zł. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady Gminy poddał fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 osób - wszyscy radni obecni na sali obrad.
Uchwała Nr XXIII/ 210/05

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia  na terenie gminy  Gniewoszów     
           stawek opłat  za usługi w zakresie  usuwania odpadów  komunalnych, których  
           obowiązek  usuwania przejęła  gmina, zarządzenia  poboru tych opłat w drodze    
           inkasa, wyznaczenia inkasentów  i określenia  wysokości wynagrodzenia  za      
           inkaso.  
Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu  Wójtowi Gminy, który przypomniał, że problem tej uchwały był już niejednokrotnie omawiany na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy. Powiedział , że przy opracowywaniu projektu uchwały dołożono wszelkich starań, aby mieszkańcy nie ponosili dużych opłat za usuwanie odpadów komunalnych przez gminę. Poinformował, że są to opłaty rzędu 6 zł. od osoby w ciągu roku , a więc nie jest to duże obciążenie finansowe. Dodał, że gmina nie może sobie pozwolić na to, aby środki budżetowe wydatkować na w/w cel, wprowadzenie opłat pozwoli na zwiększenie ilości pojemników na śmiecie oraz pozwoli zwiększyć częstotliwość ich opróżniania. Reasumując stwierdził, że każdy mieszkaniec powinien mieć podpisaną umowę z przedsiębiorstwem wywożącym śmieci, a wiadomym jest, że ok. 80% mieszkańców  nie spełnia tego ustawowego wymogu. 

Następnie głos zabrała Pani Krystyna Płoszaj - Radca Prawny, która na wstępie wyjaśniła, że uchwała będzie dotyczyła usuwania stałych odpadów komunalnych  przez gminę, ale tylko od tych właścicieli  ( właściciele  domków letniskowych, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą), którzy nie posiadają stałych umów zawartych z przedsiębiorstwem usuwającym odpady komunalne  i mającym koncesję w tym zakresie. 
Następnie odczytała i szczegółowo omówiła projekt w/w uchwały.

Otwierając dyskusje na temat uchwały jako pierwszy głos zabrał  Przewodniczący Rady Gminy, który powiedział, że nikt nie wprowadza przymusu opłaty za usuwanie odpadów komunalnych, obowiązek  ten został narzucony już 1996r. w drodze ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dodał, że rada gmina podejmując taką  uchwałę możemy jedynie pomóc mieszkańcom gminy. Następnie powiedział, że gdyby władze gminy przestrzegały obowiązku sprawdzania co każdego mieszkaniec robi ze śmieciami to wówczas wszyscy mieliby zawarte umowy z konkretną firmą upoważnioną do wywozu śmieci.. Każdy mieszkaniec może zawrzeć umowę na wywóz odpadów komunalnych z dobrowolnie wybraną firma do tego uprawnioną

Sołtys wsi Sławczyn - Pani Alicja Krekora zapytała – „czy każdy rolnik musi iść osobiście do Urzędu Gminy, aby podpisać umowę oraz jak często będą  opróżniane pojemniki?”
Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że wstępne informacje o ilości osób zainteresowanych podpisaniem umowy z gminą zostaną zebrane przez sołtysów, a po opracowaniu wzoru umowy,  z każdym zainteresowanym mieszkańcom gminy, do końca miesiąca grudnia zostanie podpisana umowa. Odpowiadając na drugie pytanie powiedział, że obecnie pełne kosze na terenie gminy są często niewidziane przez władze specjalnie, gdyż ich opróżnianie znacznie obciąża budżet gminy.

Pan Marian Frądczyk  - Radny Powiatowy zapytał „ ile wynosi podatek vat naliczany od usług związanych z usuwaniem odpadów komunalnych?”
Pan Krystyna Płoszaj odpowiedziała, że podatek vat wynosi 7%. 

Sołtys wsi Wólka Bachańska  prosił o przestawienie śmietnika w Wólce Bachańskiej koło torów bądź dostawienie dodatkowego pojemnika, gdyż  ci którzy mieszkają w pobliżu obecnej lokalizacji pojemnika nie dają wysypywać śmieci pozostałym mieszkańcom  wspomnianej miejscowości ( podał przykład Pani S. która wezwała Policję, gdy ktoś  chciał wyrzucić śmiecie do pojemnika).
Przewodniczący zapytał – „skąd i za co ma być dostawiony jeszcze jeden kosz dodając, że jeżeli  będą mieszkańcy płacić to będą  mieli prawo żądać wywozu śmieci w odpowiednim czasie.
Radny Andrzej Gugała uzupełnił wypowiedź Sołtysa z Wólki Bachańskiej informując, że została wezwana Policja, ponieważ w całej tej sprawie chodziło o to, że są zostawiane  śmieci koło kosza.  Dodał, że nie powinniśmy stawiać worków pod śmietnikami tylko przez okres kiedy są zapełnione śmietniki przetrzymać je w domu 

Radny Roman Bąk zaproponował, aby dopisać do treści uchwały , że postanawia się dostawić  kontenerów na odpady komunalne.
Skarbnik Gminy powiedziała, że  przedsiębiorca który wygra przetarg najprawdopodobniej nie będzie miał nic przeciwko temu, aby takich pojemników dostawić, ponieważ wiąże się to z dodatkowym  dla niego dochodem. Kwestię tą można  zawrzeć w treści umowy. 

Sołtysi poruszyli także sprawę tego, iż mieszkańcy znaczną część zobowiązań pieniężnych wpłacają bezpośrednio w kasie Urzędu Gminie.
Radca Prawny wyjaśniła, że mieszkańcy gminy  mają do tego prawo i w tej kwestii Rada Gminy nic nie może zrobić.

Następnie w wyniku prowadzonej dyskusji sołtysi zaproponowali wprowadzenie jednego terminu płatności za wywóz odpadów komunalnych tj. do 15 września każdego roku dla wszystkich mieszkańców gminy,  posiadaczy domków letniskowych oraz przedsiębiorców.

Radny Mieczysław Kołdej zapytał – „ w jaki sposób będzie  ustalana ilości  osób w rodzinie stanowiąca podstawę do obliczenia wysokości opłaty za usuwanie odpadów komunalnych?”
Radca Prawny- Pani Krystyna Ploszaj zaproponowała dołączenie do treści umowy oświadczenia, w którym podpisujący umowę pod groźbą odpowiedzialności karnej,  poświadcza własnoręcznym podpisem, o prawdziwości podanych informacji. 

Więcej pytań nie zgłoszono. Przewodniczący Rady gminy poddał fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 osób, a więc wszyscy radni obecni na sali obrad. 
Uchwała Nr XXIII/211/05

Ad. 7.   Pytania i wnioski.

Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Pani Marii Halinie Banaś, która powiedziała że chciałaby się spotkać z mieszkańcami Oleksowa dlatego też, chce uzyskać odpowiedzi na niektóre pytania w celu przekazania prawdziwych informacji mieszkańcom Oleksowa. Następnie zadała następujące pytania:
1/  Czy zostaną zamontowane zegary astronomiczne przy lampach ulicznych w miejscowości Oleksów, gdyż na posiedzeniu komisji wśród  wymienianych przez Wójta Gminy miejscowości, które mają zostać objęte tą inwestycją znajdował się Oleksów, natomiast  w składanym przez wójta  sprawozdaniu  Oleksów został pominięty
 2/ Czy  na terenie hydroforni w Oleksowie następuje tylko wymiana rur skorodowanych, czy też zostaną zainstalowane odżelaziacze?
3/ Poruszyła kwestię ujęcia chemizacyjnego w Oleksowie, gdyż tam szczególnie trudno jest ustalić  osobę, która chciałaby przejąć obowiązki związane ze zbieraniem opłat oraz bieżącym utrzymaniem ujęcia. Dodała, że składa się na to wiele  uwarunkowań: kilka wsi korzysta z tego ujęcia, w budynku hydroforni, w którym  zamieszkuje  lokator jest zamontowany  tylko jeden licznik.
Następnie podziękowała za to co już zostało zrobione dla Oleksowa, tj. za parking który został wykonany przy kościele, za grys który został przywieziony na drogi w Oleksowie, a który w niektórych miejscach został  wysypany pod stodołami i do tej pory jest nie rozsypany, wyraziła zadowolenie z tego, że zostanie zrobiona hydrofornia w Oleksowie. Dodała że jeżeli radny się o coś upomina, to nie tylko dla siebie, ale dla wszystkich mieszkańców, informując, że są także  sprawy które ją bolą.  Odnośnie dróg powiedziała, że gdy  była przez dwie kadencje Przewodniczącą Rady Gminy  wówczas może powinna załatwić sprawy związane z remontem dróg w Oleksowie, ale jak powiedziała  wychodziła z założenia, że jeżeli jest Przewodniczącą całej Rady więc należy robić drogi tam gdzie są największe potrzeby , nie  koło siebie. Wracając do obecnej kadencji przypomniała, że kilkakrotnie składała wnioski o wykonanie drogi powiatowej w Oleksowie do cmentarza, które były przekazywane do starostwa powiatowego w Kozienicach. Dodała, że wnioski te mają poparcie ze strony  starosty oraz Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, gdyż drogi te wymagają poszerzenia wykonani poboczy, z powodu  istniejącego zagrożenie wypadkami. W związku z powyższym powiedziała, że  zwróciła się w ostatnim czasie z wnioskiem do wójta, a teraz prosi Radę Gminy, aby poparła jej  wniosek w celu  ujęcia  wykonania drogi powiatowej w planach budżetowych na 2006r. 
Następnie Radna Maria Halina Banaś zwróciła się do Przewodniczącego, mówiąc że czasami trzeba poprzeć także tych radnych, którzy mają mniejszą siłę przebicia, dodała, że jest nas kilka osób, które czują się pokrzywdzone, wiedzą  z jakich powodów, ale to jest ich wewnętrzna sprawa. Na koniec jeszcze raz zaapelowała o poparcie wniosku o wykonanie drogi w Oleksowie.

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że  powyższa wypowiedź zmierzała, w jego odczuciu ku temu, że Przewodniczący, Wójt Gminy,  reszta Rady Gminy w jakiś sposób chcą zaszkodzić miejscowości Oleksów. Poinformował, że trzykrotnie rozmawiał z Panem Stanisławem Marszałkiem – Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych, Wójt Gminy składa  co roku wnioski  i w tym roku też wniosek również zostanie wysłany. Po czym dodał, że bardzo go cieszy poparcie wniosku  przez Starostę i Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.. Zakończył, że cieszy się z każdego  kilometra i metra drogi, który powstaje w gminie i stara się całą Radę Gminy traktować  bez wyjątków i każdy ma prawo wyrazić swoje zdanie  o jego osobie. 

Wójt Gminy zabierając głos powiedział, że każdy Radny może narzekać, iż nic się u niego nie robi, ale przecież są wykonane wodociągi, drogi gdzie tylko jest to możliwe, wyraził w tym miejscu swoje uznanie dla Pana Sadury, który często sam wychodzi z inicjatywą, aby pisać monity w rożnych sprawach . Dodał, że w czasie ostatniego spotkania z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Kozienicach gro czasu poświęcili właśnie drodze powiatowej w Oleksowi, potwierdził, że wnioski co roku są składane ale, starostwo ma też ściśle  określony budżet na drogi . Wójt Gminy poinformował, że w bieżącym roku kończą drogę w Woli  Klasztornej i będą przesuwać się na teren  gminy Gniewoszów.
Odnośnie światła Wójt Gminy wyjaśnił, że oświetlenie zostanie założone w dwóch miejscowościach, natomiast  instalacja zegarów astronomicznych będzie miała miejsce  co najmniej w połowie  miejscowości wchodzących w skład gminy na pewno w pierwszej kolejności tj. do końca bieżącego roku będą to te miejscowości gdzie była wykonana modernizacja oświetlenia: Borek , Oleksów, Wysokie Koło, Gniewoszów, a pozostała część zostanie zamontowana do końca marca. Tym samym zostanie zerwana umowa na konserwację lamp. W sprawie  odżelaziaczy wyjaśnił, że zostaną zamontowane z tym, że wymaga to wykonania  koniecznych prac poprzedzających montaż odżelaziaczy  tj.: projektu oraz należy przebudować budynek hydroforni. Odnosząc się do kwestii ujęć chemizacyjnych poinformował, że jeżeli dana społeczność zorganizuje się i podpisze umowę dzierżawy wówczas będzie mogła korzystać z  ujęcia wody, z tym  że  będzie ponosiła  koszty bieżącego utrzymania i remontów.

Pani Maria Halina Banaś odnosząc się do swojej wypowiedzi i wypowiedzi przedmówców powiedziała, że zabierała głos na komisjach, ale chciała zabrać i na sesji, ponieważ jest obecna  Pani Elżbieta Wnuk - Sołtys wsi Oleksów i dzięki temu będzie  wiedziała, że upominamy się  również o realizację różnych  inwestycji dla wsi Oleksów. 

Radny Mieczysław Kołdej zapytał, „czy w bieżącym roku zostaną podjęte czynności   zmierzające do podłączenia strażnicy w Gniewoszowie do kotłowni centralnego ogrzewania w Urzędzie Gminy. 
Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, że jest to możliwe tylko pod warunkiem, że praca ta zostanie wykonana z przydzielonego jednostce OSP w Gniewoszowie budżetu na 2005 r. , ponieważ wszelkie oszczędności w tym momencie zostały przeniesione w budżecie gminy na remonty dróg. A gmina i tak będzie dokładać, gdyż opłaca palaczy, węgiel.

Sołtys Wsi Zdunków zapytał – „czy zostaną zamontowane lampy  ulicznym w Zdunkowie?
Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że wniosek do Dyrektora ZEORK-u został złożony na montaż 6 lamp, ponieważ pozostałe słupy znajdują się wśród pól. 

Sołtys wsi Zwola zgłosił, konieczność  remontu drogi prowadzącej w kierunku Polesia z powodu  połamanych i potrzaskanych  przepustów, dodał, że gdy ziemia rozmięknie nie będzie można bezpieczne przejechać tą drogą.

Radna Maria Halina Banaś zapytała – „czy zostaną zabezpieczone okna w budynku szkolnym w Oleksowie?”
Wójt Gminy odpowiedział, że zostaną one zabite płytami pilśniowymi.

Radny Henryk Sadura zapytał, „czy będzie wykonane  oświetlenie uliczne w Regowie Starym na tzw. Koloni?” 
Wójt Gminy odpowiedział, że  Dyrektorem ZEOR-ku był na miejscu i sprawdzał możliwość wykonania oświetlenia jednak jest to duży odcinek, a co z tym się wiąże  duży koszt dlatego będzie zadanie to ujęte w planie budżetowym na 2006r. 

Radny Andrzej  Gugała powiedział, że dotacja z Urzędu Marszałkowskiego miała być przeznaczona na wykonanie dwóch dróg, ale skoro można przeznaczyć te środki tylko na jedną drogę w związku z tym zapytał -  wykonanie  których dróg  planuje się w budżecie gminy na 2006r. 
Wójt Gminy odpowiedział, że Radni sami wskażą drogi, które mają być wykonane w 2006r.  . Poinformował również, iż jadąc do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie miał przygotowany do złożenia wniosek na drogę w Sławczynie, ale w ostatnie chwili podjął decyzję, że w pierwszej kolejności należy wykonać drogę w Sarnowie, jako formę zadośćuczynienia.  Dodał, że w Urzędzie Marszałkowskim otrzymał obietnicę, że w przyszłym roku gmina ponownie dostanie dotację w wysokości  300.000 zł. 

Pan Marian Frądczyk – Radny Powiatowy  zabierając głos zwrócił się  do Wójta Gminy, że słuchał uważnie  sprawozdania Wójta Gminy, który nie wspomniał o dwóch ważnych sprawach tj.  zamiarze utworzenia parku krajobrazowego Doliny Środkowej Wisły oraz  o konkursie na pracownika ds. rolnictwa.  Zapytał też dlaczego Rada Gminy i Wójt Gminy ukrywają prawdę dotyczącą przyjęcia pracownika przed społeczeństwem i sołtysami, po czym  przerwał swoja wypowiedź,  ze względu na fakt opuszczenia sali obrad przez Wójta Gminy. 

Ad. 8. Zamknięcie obrad.

Radni więcej uwag nie wnieśli w związku z czym przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia XXIII sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono.                                                                Przewodniczący Rady Gminy
Protokołowała: M. Gogacz                                                                                Marek Banaś


























