Protokół XXVIII/2006
sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 marca 2006 r.

Czas trwania sesji od godz. 1100 do godz.1430.

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. Mieczysław Kołdej
6. Zbigniew Koziara
7. Małgorzata Pietrzyk 
8. Marta Podsiadlik
9. Henryk Sadura
10.Wojciech Szczepaniak  
11. Jan Tyburcy  
12. Władysław Szewczyk
13. Jan Maj
14. Andrzej Gugała
15. Jolanta Jakubowska
Spoza składu Rady Gminy w obradach udział wzięli:
-	pracownicy Urzędu Gminy zgodnie z listą obecności
-	sołtysi zgodnie z listą obecności

Ad. 1.Otwarcie obrad.
          Obrady otworzył i im przewodniczył Pan  Marek Banaś – Przewodniczący Rady Gminy powitał przybyłych Radnych, a w ich imieniu i w imieniu  własnym Wójta Gminy,  sołtysów  oraz pracowników Urzędu Gminy.   
Stwierdził quorum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał.  
Po czym zaproponował  wprowadzenie zmiany do porządku obrad polegającej na dodaniu pkt 8.  w brzmieniu  „Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do prowadzenia negocjacji o zamianie działek z Spółdzielnią Ogrodniczą w Kozienicach”. Natomiast dotychczasowe punkty „Pytania  i wnioski” i „Zamknięcie obrad” otrzymały odpowiednio  9 i 10 punkt porządku  dziennego.
Następnie  odczytał zmieniony  porządek dzienny obrad:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
3.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres  miedzy sesjami  Rady Gminy. 
4.    Przedstawienie  informacji  na temat opracowanego „Programu Gospodarki Ściekowej 
       dla terenu Gminy Gniewoszów”.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  z wykonania planu finansowego   
       Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów.
6.    Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2006r.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Wójta Gminy Pana mgr 
       Wiesława Andrzeja  Pawlonki.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do prowadzenia  negocjacji
       o zamianie działek z Spółdzielnią Ogrodniczą w Kozienicach.
9.    Pytania i wnioski.
10.  Zamknięcie obrad.
Za wprowadzoną zmianą w porządku dziennym obrad głosowali wszyscy Radni obecni na sali obrad – 15 osób.
                                                                                                                                       
Ad. 2. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
           Przewodniczący Rady Gminy – Pan Marek Banaś 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 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.
Przewodniczący Rady Gminy - Pan Marek Banaś  poprosił o zabranie głosu Pana Wójta Gminy w Gniewoszowie, który poinformował, że w okresie  od ostatniej sesji Rady Gminy  tj. od dnia 28 lutego 2006r. do 26 marca 2006r. praca skupiała się  na:
- podjęciu czynności  zmierzających do zabezpieczenia przed ptasią grypą, w tym celu  odbyły się spotkania z sołtysami, dyrektorami szkół i  w czasie wywiadówek z rodzicami dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy;
- zleceniu wykonania projektów pod zagospodarowanie podziemi szkolnych w Gniewoszowie pod  organizację  Gminnego Ośrodka Kultury ;
- przygotowaniu dokumentacji pod drogę wojewódzką Wysokie Koło – Gniewoszów tj. wykonanie  operatu terenowo-prawnego, przygotowanie projektu przebiegu trasy;
- przygotowanie przetargu na sprzedaż działek  stanowiących własność gminy  Gniewoszów i położonych w miejscowości Borek Fort, jednocześnie  nadmieniając, że  dotychczasowi dzierżawcy uznali, że działki zostały wycenione za drogo;
- zamieszczeniu w internecie informacji o możliwości wydzierżawienia budynku po szkole w Sarnowie, ponadto dodał, że wystąpił do Starosty Kozienickiego  z pismem   dotyczącym przeznaczenia budynku na  ośrodek rehabilitacyjny;
- podjęciu czynności w celu  przeprowadzenia przeglądu elektrycznego  i usunięcia wszystkich  nieprawidłowości występujących w tym zakresie w szkołach;
- przeprowadzeniu remontu łazienki w budynku Urzędu Gminy  oraz zakończono remont łazienek na parterze w szkole w Gniewoszowie;
- zleceniu opracowania map geodezyjnych do zadania  pn. dowodociągowanie gminy Gniewoszów, projekt obejmie następujące odcinki : od ujęcia wody w Oleksowie w kierunku cmentarza oleksowskiego,  do Skrzynki i do niektórych zabudowań w  Markowoli i w Sarnowie.
- przygotowaniu  :  „Projektu Gospodarki Ściekowej dla  Gminy Gniewoszów” ;
- zawieraniu umów na  odbiór przez gminę nieczystości stałych,  oraz zbierania informacji na temat osób zainteresowanych   instalacją oczyszczalni ekologicznych;
- planowanych zebraniach wiejskich w przedmiocie  kanalizacji gminy z udziałem   przedstawicieli firmy, która opracowała program gospodarki ściekowej; 
- planowaniu bieżących remontach dróg  gminnych w Boguszówce, Podmieściu, Zwoli, Sarnowie, Marianowie z  kamienia pokruszonego przez Pana Wojtysiaka, który ma dostarczyć wstępny kosztorys na wykonanie 1m2 drogi; 
- przeprowadzeniu zebrań sprawozdawczo – wyborczych we wszystkich jednostkach OSP   z terenu naszej gminy w czasie których wystąpiono z propozycją dofinansowania mniejszych jednostek OSP, ponieważ są braki w sprzęcie, obuwiu , itp.;
- rozstrzygnięciu konkursie na stanowisko  ds. rolnictwa, do którego przystąpiły  dwie osoby: z Sarnowa Pania A. L. oraz z Podmieścia Pani Iza Słyk , obie z odpowiednim przygotowaniem, Wójt Gminy dodał, że ostatecznie zostanie zatrudniona z dniem 1 stycznia 2006r. Pani Izabela Słyk, nadmienił również, że należy rozważyć ewentualną możliwość zatrudnienie osoby, która zajmie się Funduszami Strukturalnymi, pisaniem wniosków i wyszukiwaniem różnych  form pozyskania dofinansowania dla gminy.
Ponadto Wójt Gminy poinformował o przydzieleniu 250 tys. zł. na drogę  oraz 100 tys. zł. na modernizację boiska szkolnego  w ramach  pomocy finansowej  dla j.s.t. z Urzędu Marszałkowskiego.
Następnie zwrócił się z prośba o udzielenie upoważnienia do prowadzenia negocjacji ze Spółdzielnią Ogrodniczą  z Kozienic w sprawie ewentualnej  zamiany  działki położonej w Wysokim Kole stanowiącej własność gminy, na której usytuowany jest budynek Spółdzielni Ogrodniczej na sąsiednią działkę, która należy do Spółdzielni i położona jest za sklepem Pana Płachty w Wysokim Kole. Ostateczne decyzje zostaną uzgodnione z Radą Gminy;
Nadmienił także o planowanych  uroczystościach :
- patriotycznych pod hasłem „Nigdy więcej wojny”  z przedstawicielami Austrii, Niemiec i Rosji, dodał, ze na  renowację cmentarza  wojennego  „Czarny Krzyż”  z Austrii przekaże 3.000 EURO 
-  patriotycznych poświęconych upamiętnieniu zrywu chłopów w czasie powstania styczniowego  i przeniesieniu pomnika ks. Szczepańskiego uczestnika powstania styczniowego na plac kościelny , na temat organizacji których  zostanie przeprowadzona rozmowa z  ks.  bp. Siczkiem.

Ad. 4. Przedstawienie  informacji  na temat opracowanego „Programu Gospodarki     
           Ściekowej dla terenu Gminy Gniewoszów”.
Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Przedstawicielowi  Przedsiębiorstwa  Euro Projekt – Panu Witoldowi Zawilińskiemu, który omówił opracowany przez w/w przedsiębiorstwo projekt  Programu gospodarki ściekowej dla gminy Gniewoszów . Poinformował, że program ten przewiduje trzy sposoby przeprowadzenia  kanalizacji w gminie Gniewoszów:
- I wariant - dla całej gminy zostanie  wybudowana  sieć zbiorcza kanalizacyjna w następujących miejscowościach: Gniewoszów, Borek, Sławczyn, Sarnów, Zwola , Regów Stary, Markowola, oprócz tych oczyszczalni dodatkowo zostaną wybudowane w Kociołku, Marianowie, Markowoli Kolonii, Podmieściu, Wólce Bachańskiej , Zdunkowie  oczyszczalnie indywidualne. Dodał, że jest to wariant najdroższy , ponieważ koszt budowy oczyszczalni ciągłych jest bardzo duży, zachodzi także  konieczność  budowy przepompowni, ponadto przy budowie dużych oczyszczalni występują opory społeczne wśród mieszkańców  okolicznych terenów lokalizacji tych oczyszczalni
- II wariant większy nacisk został położony na rozbudowę oczyszczalni indywidualnych, ograniczona została rozbudowa sieci kanalizacyjnej do tego stopnia, aby obejmowała ona jedynie  zagęszczenie budynków  centralnej części gminy;
- III wariant pokazuje jakby wyglądało pod względem kosztów budowa oczyszczalni indywidualnych  dla  całej gminy, z tym, że biorąc pod uwagę zagęszczenie budynkami  w niektórych miejscowościach należy uwzględnić także budowę oczyszczalni grupowych.
Poinformował, ze koszt przyjęcia  1m3 ścieków do oczyszczalni bez dowozu  kosztuje 4 zł. , ze względu na to, że oczyszczalnie na danym terenie są monopolistami więc te koszty będą systematycznie wzrastały natomiast w przypadku utrzymania oczyszczalni  indywidualnych koszt  jej utrzymania wyniesie  12 zł. energia elektryczna  oraz dodatkowo dwa razy do roku należy wywieść osad nadmierny powstały po oczyszczaniu ścieków w granicach 2 m 3  x 4 zł = 8 zł. rocznie, czyli miesięcznie utrzymanie takiej  oczyszczalni maksymalnie będzie kosztowało 15 zł. 
Poinformował także, ze oczyszczalnia taka to zbiornik zagłębiony w ziemię o średnicy  1,5 m.
Radny  Mieczysław Kołdej zapytał –„jakie warunki w zakresie odległości oczyszczalni od drogi, budynków mieszkalnych itp. powinny być zachowane zgodnie z przepisami prawa?
Pan Witold  Zawiliński, odpowiedział, że od granicy działki odległość ta powinna wynosić 2 m, od budynków mieszkalnych 5 m , z tym że  w określonych sytuacjach można przybliżyć oczyszczalnię do budynku mieszkalnego, od sieci gazowych – 2m , wodnych – 1,5 m, od drogi gminnej 6m, od drogi powiatowej 8m , od studni wody użytkowej – 15m. Ponadto dodał, że z takich oczyszczalni należy się  pozbyć  wody oczyszczonej (woda klasy II), którą można wykorzystać np. do podlewania trawników, mycia maszyn, itp. 

Radna Małgorzata Pietrzyk zapytała – „jak w praktyce jest wykorzystywana  woda z oczyszczalni, czy częściej odprowadzana jest drenażem, czy też  zbierana w specjalne zbiorniki w tym celu wybudowane?”
Pan Witold  Zawiliński odpowiedział, że generalnie buduje się sączki albo odprowadzenie do rowu melioracyjnego, a dodatkowo woda może być odprowadzana do już istniejącego zbiornika np. stare szambo lub może być wybudowany nowy zbiornik. 

Radny Mieczysław Kołdej zapytał - „czy można ze szczelnego szamba  wykonać oczyszczalnię ścieków?”
Pan Witold  Zawiliński odpowiedział, że oczyszczalnia to nie jest sam zbiornik, ponieważ są tam odpowiednio ukształtowane komory przelewowe i inne urządzenia, nadmienił również, że ewentualnie można do starego szamba, jeżeli ma ono odpowiednie gabaryty,   wprowadzić  zbiornik.  Poinformował następnie, że uszkodzeniu przy oczyszczalni może ulec jedynie urządzenie elektryczne  , sprężarka, uszczelki. Dodał, ze do każdego gospodarstwa indywidualnie  dopasowana zostanie odpowiednia wielkość  oczyszczalni.

Pan Stanisław Pytrus – Sołtys wsi Sarnów powiedział, że nie zgodzi się z tym, że można wodę odprowadzić do rowów melioracyjnych, ponieważ odprowadzał wodę deszczową do rowu i zakwestionowano to w oparciu o przepisy o ochronie środowiska.
Pana Witold  Zawiliński odpowiedział, że na jakiekolwiek zrzut wody do rowu lub rzeki trzeba uzyskać odpowiednie zezwolenie tzw. operat wodno – prawny, który w przypadku  budowy oczyszczalni jest uzyskiwany  na  etapie  wykonywania projektu,  a więc kwestia tego co zrobić ze ściekami  oczyszczonymi z danej działki będzie już rozwiązana na etapie projektu. Dodał, że za budową oczyszczalni indywidualnych przemawia fakt, że jeżeli jest np.  100 osób zainteresowanych  wybudowaniem oczyszczalni, to można wykonać inwestycję  dla osób, które faktycznie chcą, natomiast  przy budowaniu dużych sieci  trzeba najpierw wybudować dużą oczyszczalnię , dużą sieć, wykonać przyłącza – koszt pokrywa właściciel  posesji i po wybudowaniu oczyszczalni musi  być również dostarczona odpowiednia ilość ścieków, aby mogła funkcjonować prawidłowo.

Pan Paweł Mytych  - Zastępca Wójta  powiedział, że  projekt, który   omówiono wyżej  został opracowany, gdyż jednym z warunków pozyskania środków z Funduszy Strukturalnych jest posiadanie takiego dokumentu. W celu wyboru odpowiedniego sposobu kanalizacji  mieszkańcy będą mogli wyjechać do miejscowości Przesmyki k/Siedlec i zapoznania się  z funkcjonowaniem takich oczyszczalni w  praktyce.   Wyjaśnił także, iż oczyszczalnia jest przeznaczona tylko do ścieków komunalnych, a więc nie można do niej odprowadzać ścieków przemysłowych i  wody deszczowej.  Ponadto  w najbliższym numerze biuletynu ukażą się artykuły na ten temat , pierwsze spotkania z mieszkańcami odbyły  się już w ramach wywiadówek w szkole  i zainteresowanie tą sprawą jest bardzo duże,  będziemy  dążyć do tego, aby odbyły się również  w każdej wsi zebrania wiejskie .  Dodał , że łatwiej jest zawsze pozyskać Fundusze Strukturalne na realizację większego zadania inwestycyjnego, dlatego też   wskazane jest aby jak najwięcej osób  chciało  podłączyć oczyszczalnię. Na zakończenie powiedział, że może  w tym roku  zostanie wykonana dokumentacja.

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  z wykonania planu 
           finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów.
Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosy Pani Skarbnik, która odczytała uchwałę wraz z informacją  dodatkową  do sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r.  o działalności Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów.
Przypomniała, że na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy omawiała szczegółowo dochody i wydatki biblioteki , natomiast Kierownik Biblioteki Publicznej dołączył część opisową i statystyczną działalności biblioteki.  Do przedstawionego materiału uwag nie wniesiono w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy poddał fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy Radni obecni na sali obrad – 15 osób.
Uchwała Nr  XXVIII/240/06

Ad. 6.  Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2006r.
     	 Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Pani Marii Woźniak - Skarbnik
Gminy, która przedstawiła następujące projekty uchwał:
1/ uchwała dotycząca zwiększenia dochodów i wydatków w następujących działach:
- 754 „Bezpieczeństwo  publiczne  i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 500 zł.;
- 852 „Pomoc społeczna” o kwotę  36.226 zł.  z przeznaczeniem na: świadczenia  rodzinne oraz składki  na ubezpieczenia  emerytalne i rentowe  z ubezpieczenia społecznego – 30.000 zł., składki  na ubezpieczenie zdrowotne  opłacane  za osoby  pobierające  niektóre  świadczenia   z pomocy społecznej  oraz niektóre świadczenia  rodzinne  - 2.226 zł. , na wypłatę zasiłków  rodzinnych i pomoc w naturze  oraz składki  na ubezpieczenie  społeczne o kwotę  4.000 zł.;  
- 854  „Edukacyjna opieka wychowawcza”  na wypłacanie stypendiów dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych zamieszkujących na terenie gminy 9.708 zł.
Następnie  poinformowała, że  w uchwale dokonano przesunięć  między  paragrafami  w dziale 900 „Gospodarka  komunalna  i ochrona środowiska”   o kwotę 6.000 zł. i w  dziale   852 „Pomoc społeczna”  o kwotę 5.000 zł.
Do odczytanego projektu uchwały nie zgłoszono pytań w związku z czym  Przewodniczący Rady Gminy poddał fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie . Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy Radni obecni na sali obrad  – 14 osób ( w czasie głosowania nieobecny był Radny  Jan Tyburcy  )
Uchwała Nr  XXVIII/241/06
2/ uchwała dotycząca zmniejszenia subwencji oświatowej  dla gminy Gniewoszów o kwotę  31.830 zł.  i zwiększenia  środków z tytułu udziału w podatku dochodowym o kwotę  6.279 zł. W tym miejscu Skarbnik Gminy wyjaśniła, że Ministerstwo Finansów dokonało ostatecznego rozliczenia subwencji i w związku z tym należy dostosować do dyspozycji Ministra Finansów dochody gminy w tym zakresie. Dodała również, że ulega zmianie załącznik  nr 3 do uchwały budżetowej na 2006r. tj. o przychodach i rozchodach budżetu gminy.
Do odczytanego projektu uchwały nie zgłoszono pytań w związku z czym  Przewodniczący Rady Gminy poddał fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie . Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy Radni obecni na sali obrad  – 14 osób (w czasie głosowania nieobecny był na sali obrad Radny Jan Tyburcy).
Uchwała Nr  XXVIII/242/06

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Wójta Gminy Pana mgr 
           Wiesława Andrzeja  Pawlonki.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu  Sekretarza Gminy – Panią Danutę Gogacz, która przypomniała, że projekt niniejszej uchwały był  szczegółowo omawiany na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy. Wyjaśniła następnie, że co roku jest zmieniana tabela  wynagrodzenia wójta i pracowników samorządowych. Wójt  Gminy Gniewoszów ma wynagrodzenie najniższe, a więc nie spełnia wymagania dotyczącego najniższego wynagrodzenia, które przy pełnieniu danej funkcji przysługuje. Dodała, że jest mowa o podwyżce wynagrodzenia zasadniczego o 50 zł.  i dodatku funkcyjnego 20 zł. nadmieniła również, że Rada Gminy może zdecydować  o podwyższeniu wynagrodzenia o wyższą kwotę .
Do odczytanego projektu uchwały nie zgłoszono pytań w związku z czym  Przewodniczący Rady Gminy poddał fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie . Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy Radni obecni na sali obrad  – 15 osób.
Uchwała Nr  XXVIII/243/06

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do prowadzenia  
           negocjacji o zamianie działek z Spółdzielnią Ogrodniczą w Kozienicach.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o odczytanie stosownego projektu uchwały panią inspektor do spraw obsługi rady gminy. Po czym głos zabrali:
Radny - Pan Jan Tyburcy zapytał – „czy spółka może poprzez zasiedzenie przejąć działkę państwową ?”
Przewodniczący Rady Gminy  wyjaśnił, że trudno jest na to pytanie odpowiedzieć, gdyż nie ma  na sesji radcy prawnego, ale podjęcie w/w uchwały upoważnia Wójta Gminy do poszukiwania stosownych dokumentów.
Wójt Gminy powiedział, że do 30 czerwca będą się odbywać na pewno komisje i  sesje dlatego też każda decyzja będzie  konsultowana z Radą Gminy.
Sołtys wsi Wysokie Koło – Pan Zacheusz Piskorek zapytał -  „ dlaczego nie dochodzi do przejęcia  na własność działek , na których postawione są budynki GS-u?”
Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że  GS sonduje się ze Wspólnotą Gruntową  Wsi  Gniewoszów, gdyż GS postawił budynki, które znacznie przekraczają wartość gruntu i chce przejąć grunty przez zasiedzenie.
Do odczytanego projektu uchwały nie zgłoszono więcej pytań w związku z czym  Przewodniczący Rady Gminy poddał fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie . Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy Radni obecni na sali obrad  – 15 osób.
Uchwała Nr  XXVIII/244/06

Ad. 9. Pytania i wnioski.
1/ Sołtys wsi Kociołek  wnioskował o poprawienie drogi gminnej , ponieważ droga ta była rozkopana w czasie budowy  wodociągu , co przyczyniło się do tego, że   obecnie droga ta jest nieprzejezdna.
2/ Radny - Pan Jan Maj prosił również o poprawienie  przejezdności drogi gminnej w Markowoli – Kolonii oraz Marianowie, ponieważ  samochód odbierający od rolników mleko nie może przejechać tymi drogami. Zaproponował, że należy przeprowadzić remonty dróg gminnych wyłonionych w ramach losowania. 
3/ Radny Pan Wojciech Szczepaniak  poruszył kwestię bałaganu jaki pozostaje nie uprzątnięty na placu targowym  w dni targowe oraz  liści, które jesienią były wywiezione na  ten plac.
Wójt Gminy odpowiedział, że uwagi do osoby zbierającej opłaty targowe  dotyczą faktu, iż czyni to w sposób nieuczciwy dlatego też przeprowadzi  rozmowę z Panią  J. J. i ewentualnie przedstawi Radzie Gminy  propozycję innej osoby. Odnośnie  liści wyjaśnił, że nie było gdzie ich wywieźć dlatego też zostały wywiezione  i wrzucone w dół znajdujący się tam, aby gniły. Na koniec dodał, że prawdopodobnie od 1 maja zostanie  targowisko przeniesione do centrum  Gniewoszowa przy ul. Rynek, gdzie również zostaną ustawione stoliki i wytyczone  stanowiska.
4/ Radny – Pan Mieczysław Kołdej   zaproponował, by ponowić wniosek w sprawie przeprowadzenia modernizacji drogi wojewódzkiej w miejscowości  Borek Fort poparty przez Sołtysa i Radę Sołecką wsi Borek wraz z dołączonymi podpisami mieszkańców. 
5/ Radny - Pan Roman Bąk zaproponował, aby zastanowić się nad ewentualnym zaciągnięciem kredytu  z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg gminnych.
Wójt Gminy  wyjaśnił, że decyzja  w sprawie  zaciągnięcia kredytu przez gminę leży w gestii Rady Gminy.    
6/ Radny Pan Henryk Sadura  przypomniał po raz kolejny o konieczności przewiezienia i zamontowania barierki 
Radny - Pan Mieczysław Kołdej poinformował, że będzie jechał po drzwi do strażnicy do Kozienic i przy okazji zadeklarował, że przywiezie barierkę do Regowa Starego z Zarządu Dróg Powiatowych.

Na zakończenie  Wójt Gminy poinformował, że na wykonanie 250m2 drogi  wg kosztorysu przedstawionego przez Pana Wjtysiaka  będzie kosztowało  230 tys. zł.

Sołtysi poprosili o wyjaśnienie, dlaczego nakazy  płatnicze były roznoszone przez pracowników, a nie mogli ich roznosić  jak to  było do tej pory sołtysi, ponadto  zwrócili uwagę na fakt, że w   nakazie płatniczym jest mowa, że   wpłata  może być dokonana w kasie Urzędu Gminy  lub w  banku, natomiast  wnioskowali, aby wykreślić możliwość wpłaty w kasie, a dopisać u sołtysa, druga propozycja polegała na tym, aby przed 25,  gmina nie przyjmowała wpłat w kasie Urzędu Gminy. 
Sołtys Mariusz Piwoński dodał, że  dzieci okazały się ważniejsze od sołtysów, ponieważ niejednokrotnie roznosiły nakazy w zamian za pracowników Urzędu Gminy.
Wójt Gminy wyjaśnił, że wg ustawy  nakazy płatnicze może roznosić wyłącznie  pracownik urzędu gminy lub mogą być wysłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, z tym, że pracownicy  mieli zapłacono 2 zł. /brutto/ od nakazu natomiast za wysłanie pocztą trzeba by było zapłacić 5,40 od listu. Dodał, że gdybyśmy się nie zastosowali do przepisów to wówczas w przypadku odwołania  będzie podstawa do uchylenia decyzji, ponieważ nie właściwie została doręczona. Nadmienił również, że została wprowadzona już poprawka do  ustawy, mówiąca o tym, że od przyszłego roku nakazy będzie roznosi z powrotem sołtys, z tym, ze nieodpłatnie.
Sekretarz Gminy powiedziała, że kwestię  zmiany zapisu należy wyjaśnić z radcą prawnym i na najbliższej sesji zostanie udzielona odpowiedź w powyższej sprawie. 

Ad. 10. Zamknięcie obrad.
Z  uwag na wyczerpanie porządku obrad  Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia XXVIII sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: M. Gogacz

Przewodniczący Rady Gminy 
Marek Banaś


























