Protokół XXIV/2005
sesji Rady Gminy odbytej w dniu 07 grudnia 2005 r.

Czas trwania sesji od godz. 1200 do godz.1400.

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

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.  
Następnie zaproponował wprowadzenie zmian do porządku obrad  polegających na :
1/  zdjęciu z porządku obrad:
    -  pkt 12 „Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia na 2006r.  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” z   
        powodu braku odpowiedzi na przekazane w dniu 18 listopada 2005r.  pismo wraz z         
        projektem proponowanych zmian do regulaminy ze strony Prezesa Ognika ZNP w  
        Gniewoszowie 
     -  pkt 13 „Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Szczegółowych zasad  
        utrzymania czystości i porządku na terenie  gminy Gniewoszów uchwalonych Uchwałą  
         Nr  VII/69/03 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 czerwca 2003r.” z powodu braku   
         uzgodnienia proponowanych zmian z Państwowym Powiatowym Inspektorem 
         Weterynarii w  Kozienicach.
2/  dodaniu nowego pkt 12 „Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XXIII/211/05     
     Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia   23 września  2005r.  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”.
3/  rozpatrzeniu w pierwszej kolejności uchwał dotyczących uchwalenia stawek podatków i    
      opłat lokalnych.

Po czym  odczytał  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 złożonych oświadczeń majątkowych.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia  ceny sprzedaży   drewna przyjmowanej jako  
       podstawa obliczenia   podatku leśnego  na obszarze gminy  Gniewoszów. 
6.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  
       obowiązujących   na terenie gminy Gniewoszów.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień  od podatku od nieruchomości na   
       terenie gminy Gniewoszów.
8.    Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian  w budżecie gminy na 2005r
9.    Podjęcie  uchwały w sprawie  ustalenia tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin        
       zajęć  dla pedagoga szkolnego w gminie Gniewoszów.
10.  Podjęcie  uchwały w sprawie  obniżenia  tygodniowego obowiązkowego  wymiaru     
       godzin  nauczycielom , którym  powierzono  stanowisko  kierownicze   w placówkach  
       oświatowych dla których  organem  prowadzącym  jest gmina Gniewoszów.       
11.  Podjecie uchwały w sprawie  określenia tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru    
       godzin zajęć  dla  nauczycieli  realizujących  w ramach  stosunku pracy  obowiązki              
       określone  dla stanowisk o różnym tygodniowym  obowiązkowym  wymiarze  godzin.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XXIII/211/05     
       Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia   23 września  2005r.  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.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody  Wójtowi Gminy  na podjęcie negocjacji   
       z Zarządem  Spółki  Wspólnoty Gruntowej  Wsi Gniewoszów o zamianie  nieruchomości   
       gruntowych.
14.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana T. O.  na działalność 
       Wójta Gminy w Gniewoszowie.
15.  Pytania i wnioski.
16.  Zamknięcie obrad.                                                                                                                                                  
	Do zmienionego porządku obrad Radni nie wnieśli  pytań, w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy poddał fakt jego przyjęcia pod głosowanie. Za przyjęciem zmienionego porządku obrad głosowało 15 osób wszyscy Radni obecni na sali obrad.
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. 24 września 2005r. jego  praca  była związana z załatwianiem spraw dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych tj. : budowa dróg w Regowie Starym , Markowoli, Sławczynie, Sarnowie oraz uczestniczenie w przetargu na budoę drogi powiatowej Gniewoszów – Chechły, opracowanie  planu budowy drogi  wojewódzkiej Gniewoszów – Wysokie Koło wraz z modernizacją ronda i budową chodników, budowa awaryjnej studni przy hydroforni w Zdunkowie.
Poinformował także o powołaniu grupy inwestycyjnej  w składzie: Krzysztof Szafranek, Paweł Mytych, Stefan Marek Banaś, Bogdan  Przychodzenia. Dodał, że obecnie  grupa ta pracuje nad  kwestią budowy uzupełniającej sieci wodociągowej  oraz spięcia wodociągów.  Wyjaśnił, że z przyczyn finansowych  dowodociągowanie gminy trzeba rozłożyć na 2-3 lata . Wójt Gminy powiedział, że  w pierwszej kolejności  zostanie wybudowana sieć wodociągowa  w Oleksowie na odcinkach: za Skrzynką, w stronę cmentarza, od Gniewoszowa w stronę cmentarza oleksowskiego, w Sarnowie : do posesji Pani Sz i Pani M.. Kolejny etap   obejmował będzie budowę sieci wodociągowej na Roztokach (od Sławczyna do Pana W. oraz do posesji Panów: S.  i Sz.). Wójt Gminy poinformował także, iż rozważana jest  budowa sieci wodociągowej   od Regowa Nowego w stronę Gniewoszowa.
Referujący ponadto poinformował o: 
- wyłonieniu wykonawcy  na montaż oczyszczalni biologicznej w szkole w Gniewoszowie, dodając jednocześnie, że  prace rozpoczną się od następnego tygodnia,
- przebudowie  hydroforni w Oleksowie informując, że na dzień dzisiejszy został wyłoniony projekt technologiczny , a w pierwszych dniach stycznia będzie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy,
- założeniu zegarów astronomicznych na terenie gminy – dodał, że ostatecznie światło ma się świecić do 22.00 , natomiast rano nie będzie włączane.   W tym miejscy poinformował  również, iż mieszkańcy Zdunkowa będą niedługo mieli doprowadzane oświetlenie uliczne oraz o tym, że zostało  włączone  5 lamp w Regowie Nowym. 
Radni wnioskowali, aby w okresie Świąt Bożego Narodzenia, w miejscowościach gdzie znajdują się kościoły  lampy uliczne świeciły się całą noc. 
- naprawieniu dachów  na  budynku po Ośrodku Zdrowia w Sarnowie oraz  na szkole w Gniewoszowie,
-  wybudowaniu przystanku  autobusowego w Zwoli i odłożeniu do przyszłego roku budowy przystanku w   miejscowości Regów Stary.
-  wykonaniu mostku w miejscowości  Boguszówka,
- podjęciu  czynności w kierunku  poprawienia drogi prowadzącej do Stawek, drogi w  Wysokim Kole i Podmieściu. Dodał, że kruszarka , którą zakupił Pan Wojtysiak jest sprowadzana z Holandii i jest już  w drodze;
Wójt Gminy powiedział, że jego  praca ponadto  skupiała się na   załatwianiu problemów mieszkańców gminy , przydzielaniu mieszkań komunalnych, rozpatrywaniu podań o umorzenie podatków, przyznawaniu zasiłków, organizowaniu wyborów parlamentarnych i prezydenckich,  utrzymywaniu kontaktów ze szkołami, z Powiatowym Urzędem Pracy w Kozienicach oraz Starostą Kozienickim oraz utrzymywaniu kontaktów z telewizją i prasą,
Poinformował również o spotkaniu z Białoruską Izbą Handlową, która nakłaniała przedsiębiorców polskich  do podejmowania kontaktów  z Białorusią oraz o spotkaniu z Senatorem RP – Romanem Wierzbickim, który przedstawiał założenia do programu „LEADER +”
Na zakończenie Wójt Gminy nawiązał do sprawy   poruszanej przez Radnego  Andrzeja Gugałę, który  na jednej z komisji stwierdził, że w gminie Policzna jest prowadzone znacznie więcej  zadań inwestycyjnych.  W tym miejscu wyjaśnił,  że  rozmawiał na ten temat i uzyskał informacje, że w gminie Policzna jest znacznie lepszy spływ zobowiązań podatkowych. Dodał także, iż z roku na rok  także w  naszej gminie  robi się coraz więcej dróg i dla porównania powiedział, że w 2003r. na drogi powiatowe z budżetu gminy przeznaczone było  30.000 zł., na drogi gminne 96.000 zł.  i na Szpital Powiatowy w Kozienicach  10.000 zł., w 2004r. na drogi powiatowe przeznaczyliśmy 64.480 zł., drogi gminne 170.215 zł, a na Szpital Powiatowy 50.000 zł. , natomiast w 2005r. na drogi powiatowe 100.000 zł., na drogi gminne 545.725 zł. ( w tym 340.000 zł. środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego), plan budżetowy  na 2006r. przewiduje, że na drogi  powiatowe przeznaczymy 120.000 zł., na drogi gminne 130.000 zł. i na Szpital Powiatowy 30.000 zł. 
Radni nie wnieśli pytań do przedstawionego przez Wójta Gminy sprawozdania w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy podziękował referującemu.

Ad. 4. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że na podstawie art. 24h ust. 12  ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o  samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U.  z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) wszyscy Radni mieli obowiązek złożenia do dnia 30 kwietnia 2005r. oświadczeń majątkowych  wg stanu na dzień 31 grudnia 2004r. 
Oświadczenia zostały złożone w terminie.  Wpłynęło  14 oświadczeń, które zostały    przekazane do Urzędu Skarbowego w Kozienicach w dniu 16.06.2005r. Urząd Skarbowy  po dokonanej analizie w dn.  21 października 2005r.  przedłożył informację o  błędach powstałych w przypadku oświadczeń złożonych przez dwóch radnych. Błędy  dotyczyły:
-  nie wykazania  dochodu  z diet radnego oraz nie określenia  przychodu  uzyskanego  z gospodarstwa rolnego , ograniczając się do określenia kwoty   dochodu ;
- nie wykazania zakupionej dn.  04.03.2004 nieruchomości rolnej o powierzchni  0,61 ha położonej w Zwoli.
Poinformował również, że  oświadczenie Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy zostało przekazane Wojewodzie Mazowieckiemu, w których po wykonanej analizie, również nie stwierdzono uchybień.  

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia  ceny sprzedaży   drewna przyjmowanej    
           jako podstawa obliczenia   podatku leśnego  na obszarze gminy  Gniewoszów.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że na posiedzeniach komisji stałych  Rady Gminy były omawiane zaproponowane przez Wójta Gminy  stawki poszczególnych  podatków na 2005r.  uwzględniając  propozycje Radnych przygotowane zostały stosowne projekty uchwał.
Następnie poprosił o zabranie głosu Panią Marię Woźniak – Skarbnik Gminy, która odczytała projekt uchwały  w sprawie obniżenia  ceny sprzedaży   drewna przyjmowanej  jako podstawa obliczenia   podatku leśnego  na obszarze gminy  Gniewoszów. Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono uwag , w związku z  tym Przewodniczący Rady Gminy poddał fakt jej przyjęcia  pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 osób - wszyscy Radni obecni na sali obrad.
Uchwała Nr XXIV/212/05

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  
           nieruchomości  obowiązujących   na terenie gminy Gniewoszów.
Skarbnik Gminy odczytała projekt stosownej uchwały, do którego Radni nie wnieśli 
uwag w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy poddał  fakt przyjęcia uchwały pod 
głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 osób wszyscy Radni obecni na sali obrad.
Uchwała Nr XXIV/213/05

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień  od podatku od  
           nieruchomości na   terenie gminy Gniewoszów.
Skarbnik Gminy poinformowała, że konsultowała zaproponowane w projekcie uchwały  zwolnienia  z podatku od nieruchomości z Regionalną Izbą Obrachunkową w Radomiu, która nie wniosła zastrzeżeń do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień  od podatku od  nieruchomości na   terenie gminy Gniewoszów. Następnie odczytała stosowny projekt uchwały. Przewodniczący Rady Gminy poddał fakt  przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 osób - wszyscy Radni obecni na sali obrad.
 Uchwała Nr XXIV/214/05

Ad. 8. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian  w budżecie gminy na 2005r.
Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Pani Skarbnik, która kolejno omówiła  projekty uchwał dotyczące:
1/ zwiększenia dochodów  budżetowych w wyniku otrzymanej  części oświatowej subwencji ogólnej  w wysokości  54. 746 zł.  oraz  otrzymanych środków na uzupełnienie dochodów gmin o 3.619 zł., a także  zwiększenie dochodów budżetowych w dziale  921 „Kultura  i ochrona dziedzictwa  narodowego” o 5.000 zł.  tj. dotacja celowa na  zadania bieżące realizowane  przez gminę  na podstawie  porozumień  z organami  administracji rządowej . Pozyskane środki zostaną przekazane na  drogi gminne – 3.619 zł.,  wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli – 54.746 zł., 50.000 zł. na montaż biologicznej oczyszczalni ścieków oraz 5.000 zł. na zakup książek do biblioteki.   
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 XXIV/215/05

2/ zwiększenia dochodów i tym samym wydatków budżetowych w działach:
-   852  „Pomoc społeczna” na wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę 162.174 zł. ,  
- 751 „Urzędy naczelnych organów władzy” na zabezpieczenie diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w trakcie wyborów   prezydenckich – 10.080 zł. 
-  854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na wypłatę stypendiów dla uczniów o kwotę 17.326 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 XXIV/216/05

3/ zwiększenia  dochodów budżetowych w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”  z tytułu otrzymania pomocy finansowej  udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego  na dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 300.000 zł.  i tym samym zwiększa się  wydatki budżetowe w dziale „Transport i łączność” na  dofinansowanie   remontów dróg gminnych  o kwotę 300.000 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 XXIV/217/05



4/ wprowadzenia ponadplanowych dochodów w budżecie gminy na 2005r. Skarbnik Gminy wyjaśniła, że wiąże się ona z koniecznością znalezienia środków na wykonanie projektów chodników w Gniewoszowie. Dodała, że wydatek ten będzie realizowany w budżecie gminy w 2006r. , ale ponieważ  przetarg  się odbył  w tym roku dlatego też plan wydatków musi być zabezpieczony.  W związku z tym zwiększone zostaną  dochody budżetowe w działach: 
- 700 „Gospodarka  mieszkaniowa”  o kwotę  4.000 zł. 
- 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek  nie posiadających  osobowości prawnej  oraz wydatki związane z ich  poborem o kwotę  12.794 zł.
- 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 3.000 zł.
W wyniku tych zmian ulegną zwiększeniu wydatki w działach:
- 600 „Transport i łączność” o kwotę  13.000 zł. z przeznaczeniem na drogi wojewódzkie – 4.700 zł.  i drogi gminne – 8.300 zł.
- 851 „Ochrona zdrowia”  w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę  6.794 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 XXIV/218/05

5/ przeniesienia wydatków  budżetowych pomiędzy działami w  budżecie gminy  na 2005r. Skarbnik Gminy poinformowała, że w wyniku podjęcia tej uchwały ulegną zmniejszeniu  wydatki budżetowe   o kwotę 93.300 zł.  w następujących działach:
- 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 26.000 zł., kwota która pozostała po realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Kompleksowym wodociągowanie pozostałych miejscowości gminy”.
- 600 „Transport i łączność”  o kwotę 4.500 zł.  kwota, która pozostała niewykorzystana na remonty dróg powiatowych
- 756 „Dochody od  osób prawnych, od osób  fizycznych i innych jednostek  nie posiadających osobowości prawnej  oraz wydatki związane  z ich poborem”   o kwotę  7.000 zł.
- 757   „Obsługa długu publicznego”  o kwotę 17.000 zł. 
-  801  „Oświata i wychowanie” o kwotę 14.500 zł.
-  852  „Pomoc społeczna”  o kwotę  17.300 zł.
-  900  „Gospodarka  komunalna  i ochrona środowiska” o kwotę 7.000 zł.  
Natomiast zwiększeniu ulegną  wydatki budżetowe w następujących działach:
-  600  „Transport i łączność”  o kwotę  64.500 zł. z przeznaczeniem na drogi wojewódzkie
-  750  „Administracja publiczna” na zwiększenie wydatków związanych z obsługą rady gminy o kwotę 8.500 zł.
-  700  „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 3.500 zł. 
-  754  „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  przeciwpożarowa”  o kwotę  3.000 zł.
-  852  „Pomoc społeczna”  o kwotę 7.300 zł. 
-  854  „Edukacyjna opieka wychowawcza”  o kwotę 6.500 zł.
Referująca dodała, że w związku z powyższymi zmianami ulegnie również zmianie załącznik inwestycyjny.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady Gminy poddał fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 osób - wszyscy Radni obecni na sali obrad ( Radny Mieczysław Kołdej opuścił salę obrad w czasie trwania głosowania nad powyższą uchwałą).
Uchwała Nr XXIV/219/05
Przewodniczący Rady Gminy podziękował  referującej.

Ad. 9. Podjęcie  uchwały w sprawie  ustalenia tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  
           godzin  zajęć  dla pedagoga szkolnego w gminie Gniewoszów.
Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Pani Sekretarz Gminy, która odczytała stosowny projekt uchwały. W związku z tym, ze Radni nie wnieśli uwag do 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 XXIV/220/05

Ad.10. Podjęcie  uchwały w sprawie  obniżenia  tygodniowego obowiązkowego  
             wymiaru  godzin  nauczycielom , którym  powierzono  stanowisko  kierownicze   
             w placówkach  oświatowych dla których  organem  prowadzącym  jest gmina   
            Gniewoszów.       
 Ponownie głos zabrała Pani Danuta Gogacz – Sekretarz Gminy , która odczytała stosowny projekt uchwały. Do przedstawionego projektu uchwały  Radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący Rady Gminy poddał fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 osób - wszyscy Radni obecni na sali obrad.
Uchwała Nr XXIV/221/05
 
Ad. 11.  Podjecie uchwały w sprawie  określenia tygodniowego  obowiązkowego  
               wymiaru   godzin zajęć  dla  nauczycieli  realizujących  w ramach  stosunku 
               pracy  obowiązki  określone  dla stanowisk o różnym tygodniowym   
               obowiązkowym  wymiarze  godzin.
   Sekretarz Gminy odczytała i omówiła kolejny projekt uchwały, do którego Radni nie wnieśli uwag . W związku z czym  Przewodniczący Rady Gminy poddał fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 osób - wszyscy Radni obecni na sali obrad.
Uchwała Nr XXIV/222/05

Ad. 12.  Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XXIII/211/05     
              Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia   23 września  2005r.  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 Panu Krzysztofowi Szafrankowi – inspektorowi d/s budownictwa, który poinformował, że w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy zaszła konieczność  wprowadzenia zmian do w/w uchwały.  Następnie odczytał stosowny projekt uchwały , do którego Radni nie wnieśli uwag.  Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie fakt przyjęcia uchwały., Za przyjęciem uchwały glosowali wszyscy Radni obecni na sali obrad tj. 15 osób.
Uchwała Nr XXIV/223/05

Ad. 13.  Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody  Wójtowi Gminy  na podjęcie  
              negocjacji z Zarządem  Spółki  Wspólnoty Gruntowej  Wsi Gniewoszów o  
              zamianie  nieruchomości   gruntowych.
              Przewodniczący Rady Gminy  udzielił głosu Pani inspektor ds. obsługi rady gminy, która odczytała projekt stosownej uchwały. W związku z tym, że Radni nie wnieśli  uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy poddał fakt jej przyjęcia pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 osób – wszyscy Radni obecni na sali obrad.
Uchwała Nr XXIV/224/05

Ad. 14.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana T. O.  na   
              działalność  Wójta Gminy w Gniewoszowie.
  Wójt Gminy zabierając głos dodał, że w momencie otrzymania skargi skierowanej do Starostwa Powiatowego w Kozienicach, a następnie do Wojewody  dowiedział się, że Pan T. O. jest zainteresowany podłączeniem do sieci wodociągowej nieruchomości położonej w miejscowości  Wysokie Koło. Dodał, że dodatkowym problemem jest fakt iż sąsiedzi, z którymi Pan T. O. jest skonfliktowany nie są zainteresowani podłączeniem do sieci wodociągowej i najprawdopodobniej również nie pozwolą przeprowadzić  sieci przez ich  posesje. 
Przewodniczący Rady Gminy  udzielił głosu Pani inspektor ds. obsługi rady gminy, która odczytała projekt stosownej uchwały. 
 W związku z tym, że Radni nie wnieśli  uwag do wyjaśnienia Wójta Gminy   oraz przedstawionego projektu uchwały  Przewodniczący Rady Gminy poddał fakt jej przyjęcia pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 osób – wszyscy Radni obecni na sali obrad.
Uchwała Nr XXIV/225/05

Ad. 15.  Pytania i wnioski.
Radna Małgorzata Pietrzyk podziękowała  Wójtowi Gminy za  wykonanie mostku w  miejscowości Boguszówka oraz poruszyła kwestię, źle wykonanego odwodnienia  w miejscowości Boguszówka PGR.
Wójt Gminy wyjaśnił, że odwodnienie w Boguszówce zostanie wykonane przy  remoncie drogi powiatowej  Wysokie Koło - Boguszówka w  2006 roku. Dodał, że planowane jest także wykonanie dróg powiatowych w następujących miejscowościach: Boguszówka, Oleksów, Markowola, 

Radna Maria Halina  Banaś  powiedział, że została zobowiązana przez sprzedających na gminnym targowisku do przekazania wniosku dotyczącego przeniesienia targowiska bliżej centrum Gniewoszowa. 
Radny Wojciech Szczepaniak wnioskował, aby targowisko zostało przeniesione przynajmniej  na okres zimowy. Dodał, że sprzedający zwracają uwagę na fakt, iż   zakaz handlu na starym targowisku powinien dotyczyć wszystkich jednakowo , a tak nie jest. Zwracając się do Radnego Romana Bąka powiedział, że Radni nie będą tłumaczyć się z jego zachowania i łamania przez niego przepisów. 
Wójt Gminy wyjaśnił, że nie ma nic przeciwko przeniesieniu targowiska bliżej centrum Gniewoszowa, ale dotychczasowe jego usytuowanie przyczyniało się do utrudnień w ruchu drogowym.
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że Rada Gminy podjęła uchwałę zezwalającą na przeprowadzanie  przez Wójta Gminy negocjacji ze Wspólnotą Gruntowa Wsi  Gniewoszów i jeżeli dojdzie do zamiany działek, wówczas na części placu przed Urzędem Gminy zostanie wybudowany parking dla samochodów, a na drugiej części przygotowane zostanie targowisko.


Radna Jolanta  Jakubowska  zapytała, czy  były podejmowane jakieś kroki w celu zorganizowania przystanku autobusowego na trasie Oleksów – Sławczyn Stary naprzeciw posesji Pana Gąsiora.
Wójt Gminy poinformował, że był kierowany wniosek do dyrektora PKS Kozienice  i z uzyskanej odpowiedzi wynika, że gmina musi opracować projekt zmiany  organizacji ruchu w zakresie lokalizacji  omawianego  przystanku autobusowego oraz uzyskać pozytywną opinię  od  Starostwa Powiatowego.      

Radny Henryk Sadura prosił o wykonanie w Regowie Starym wiaty dla dzieci oczekujących na autobus szkolny oraz młodzieży i dorosłych oczekującej na autobusy PKS.
Wójt Gminy odpowiedział, że z przyczyn atmosferycznych nie został wybudowany przystanek, ale w najbliższym czasie jeszcze raz przeanalizujemy  możliwość wykonania go jeszcze w bieżącym roku.

Sołtys wsi Mieścisko zgłosił konieczność przeprowadzenia kapitalnego  remontu  świetlicy przy strażnicy w Sarnowie obejmującego wymianę okien, malowanie,  położenie wykładziny, Nadmienił, że świetlica ta  może stanowić miejsce spędzania wolnego czasu przez młodzież , a w przyszłości może również posłużyć jako lokal wyborczy, bądź lokal w którym można  będzie zorganizować zebranie wiejskie. Druga kwestia którą poruszył  dotyczyła złożenia  wniosku na wykonanie nakładki na drodze  wojewódzkiej  od lasu gniewoszowiskiego do pierwszych zabudowań w Sarnowie.
             Wójt Gminy poinformował, że wystąpił o położenie nakładki wraz z odwodnieniem na w/w odcinku drogi do Zarządu Dróg Wojewódzkich i uzyskał oświadczenie dyrektora, że zadanie to zostanie wprowadzone  do planów finansowych. 
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że taką kwestię jak  remont  świetlicy winien Prezes OSP w Sarnowie przedstawić na gminnym zebraniu jednostek OSP  w momencie podziału budżetu. Zaproponował także, aby jednostki OSP zainteresowały się ewentualną sprzedażą żuków, które przez jednostki w Zwoli i Wysokim Kole nie są wykorzystywane do akcji pożarowych , a  utrzymanie których jest bardzo drogie. Dodał, że Starostwo Powiatowe dąży do tego aby na straże  przeznaczać 1,5% budżetu gminy.
 Skarbnik Gminy wyjaśnił, że w budżecie gminy na 2006r. zostało zaplanowane 1,1% budżetu gminy na utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy. W tym miejscu również wyjaśniła, że  gmina jest zobowiązana  do utrzymania gotowości  bojowej jednostek OSP, a wspomniany remont świetlicy można wykonać  w ramach innego działu budżetowego.
Radny Zdzisław Dziuba zaproponował, żeby może tak jak to miało miejsce w roku ubiegłym, strażacy wycięli rosnące przy drodze topole , a z uzyskanych środków wykonaliby remont strażnicy.

Radny Henryk Sadura  zgłosił konieczność przeprowadzenia remontu mostku przy śluzie. Dodał także, aby uszanować opinię mieszkańców gminy i nie podejmować uchwały o  utworzeniu na terenie gminy Parku Krajobrazowego Dolina Środkowej Wisły.
Wójt Gminy, odnośnie mostku, udzielił odpowiedział, że zostanie on wykonany w najbliższym czasie.
Natomiast odnośnie Parku Krajobrazowego Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że zostało wysłane pismo do  Wojewody Mazowieckiego, w którym informujemy, że podjęcie decyzji w w/w kwestii zostało odłożone do przyszłego roku. Dodał, że z utworzenia Parku Krajobrazowego wynikają pewne korzyści o czym wspominał na spotkaniu z mieszkańcami gminy  Senator Roman Wierzbicki  przy omawianiu założeń do programu „LEADER+” . Podkreślił również, że zasadnicza korzyść wynika z faktu, że Zarząd Parku Krajobrazowego przygotowuje plan zagospodarowania Parku, który jest tożsamy z planem zagospodarowania przestrzennego dla gminy.

Radny Mieczysław Kołdej podziękował Wójtowi Gminy i Pani Skarbnik, za  umożliwienie zakupu motopompy dla jednostki OSP w Borku.

Radna Maria Halina Banaś poprosiła o przeniesienia, na dawne miejsce (przystanek autobusowy PKS) przystanku w Oleksowie dla dzieci dojeżdżających autobusem szkolnym.

Na zakończenie Sekretarz Gminy poinformowała o konieczności związanej z przeprowadzeniem całej  procedury dotyczącej zmiany nazwy urzędowej  miejscowości Stawki na część składowa miejscowości Boguszówka. Dodała, że na najbliższą sesję zostanie przygotowany i przedstawiony  projekt uchwały wszczynający całą procedurę, a dotyczący  przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy. 

Ad. 16. Zamknięcie obrad.

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