Protokół XXVII/2006
sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 lutego 2006 r.

Czas trwania sesji od godz. 1220 do godz.1530.

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, kierownicy jednostek organizacyjnych, zaproszeni goście  wg listy obecności
-	sołtysi – zgodnie z listą obecności Kierownik Posterunku Policji w Gniewoszowie – Wacław Postek
-	Zastępca Komendanta WKU w Kozienicach – mjr Sławomir Głowiński
-	Radny Powiatowy – Marian Frądczyk
      oraz goście honorowi:
-	W. S.
-	M. J.
-	L. P.
-	K. i M. B.
-	W. M.
-	T. W.
-	K. N.

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 zaproszonych gości  w sposób szczególny gości honorowych, Wójta Gminy,  sołtysów  oraz pracowników Urzędu Gminy.   

Stwierdził quorum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał.  
Po czym odczytał  porządek dzienny obrad:
1.   Otwarcie obrad.
2.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy 
       Gniewoszów” Panu W. S.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy 
       Gniewoszów” Panu M. J..
4.    Wręczenie  medali  „Za Zasługi  dla Obronności Kraju” przyznanych przez  Ministra 
       Obrony Narodowej.
5.    Występ artystyczny  w  wykonaniu młodzieży szkolnej.
 
Po realizacji  punktu  5 porządku dziennego  przewiduje się 30 minutową  przerwę, 
po której  zostaną wznowione obrady i nastąpi kontynuacja dalszego porządku obrad  następującej treści:

6.    Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy. 
7.    Sprawozdanie  z działalności Wójta Gminy za okres między  sesjami Rady Gminy.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu  utrzymania czystości i porządku  na 
       terenie gminy Gniewoszów.
9.    Podjęcie uchwały  w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnych  o powierzchni  16 2681 
       ha położonych we wsi  Borek Fort gmina Gniewoszów  stanowiących własność gminy  
       Gniewoszów w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 5/2006 Wójta Gminy w   
        Gniewoszowie z dnia 2 lutego 2006r. w sprawie wprowadzenia  na terenie gminy    
        Gniewoszów obowiązku usuwania  z obiektów  budowlanych nadmiaru  śniegu lub lodu.
11.   Pytania i wnioski.
12.   Zamknięcie obrad.
         Radni nie wnieśli uwagi do przedstawionego projektu porządku obrad w związku z czym przystąpiono do jego realizacji .                                                                                                                                              
 
Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy 
            Gniewoszów” Panu W. S.
Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy 
           Gniewoszów” Panu M. J..
Przewodniczący Rady Gminy przystępując do jednoczesnej realizacji pkt 2 i pkt 3 porządku obrad odczytał na wstępie  wniosek Wójta Gminy Gniewoszów  skierowany do Rady Gminy dotyczący  włączenia Pana W. S. i Pana M. J. w poczet honorowych obywateli gminy Gniewoszów – wniosek stanowi załącznik do protokołu. 
Po czym Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Wójtowi Gminy, który zwracając się do Wysokiej Rady  przybliżył jeszcze raz sylwetki   i twórczość  Pana W. S. i Pana M. J. Odnośnie Pana W. S. powiedział, że wciąż pracuje i uzupełnia  dalszymi informacjami dane zawarte w pracy „Z dziejów miast Gniewoszowa i Granicy 1683-1870” gromadzi również dane dotyczące  historii Oleksowa i Wysokiego Koła. Natomiast  nawiązując do osoby Pana M. J. przypomniał, że urodził się w Radomiu, ale historia Wysokiego Koła, w  której to miejscowości spędził swoje  dzieciństwo i młodość przyczyniła się do tego, że po wielu latach powrócił wspomnieniami po to aby napisać książkę pod tytułem „Takie Wysokie Koło”, a obecnie pracuje nad kolejną pt.: „Uczniowie”, która będzie  zawierała biografie  osób współczesnych autorowi, którzy   pobierali  naukę w szkole w Wysokim Kole.
Kończąc Wójt Gminy wyraził podziękowanie   obydwu Panom  za ich wysiłek i zaangażowanie na rzecz  Gminy Gniewoszów ,   jednocześnie dodając, że  podtrzymuje wniosek o nadanie honorowego obywatelstwa gminy Gniewoszów Panu W. S. i Panu M. J..
Kolejno Przewodniczący Rady Gminy poprosił o  odczytanie projektów uchwał  inspektora ds. obsługi rady gminy. W związku z tym , że Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych projektów uchwał, Przewodniczący Rady Gminy poddał kolejno  fakt ich przyjęcia pod głosowanie:
- za przyjęciem uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Gniewoszów” Panu W. S. głosowali wszyscy Radni – 15 osób; 
Uchwała Nr XXVII/235/06
- za przyjęciem uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Gniewoszów” Panu M. J. głosowali wszyscy Radni – 15 osób;.
Uchwała Nr XXVII/236/06
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Marek Banaś  stwierdził   fakt przyjęcia uchwał. Po czym nastąpiło wręczenie   dokumentów potwierdzających nadanie honorowego obywatelstwa Panu W. S. i Panu M. J.. 
Następnie Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Honorowym Obywatelom Gminy Gniewoszów. Jako pierwszy wystąpił Pan W. S., który podziękował, za nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Gniewoszów” mówiąc że jest bardzo dumny z tego wyróżnienia. Następnie powiedział, że sentyment do stron rodzinnych wzrasta w miarę upływu lat. Dodał, że już jako chłopiec biegał po gniewoszowskich polach gdzie  znajdował guzik wojskowy, kulkę ołowianą itp. i zastanawiałem się   skąd się wzięły jak kiedyś wyglądało  życie w Gniewoszowie.  Stwierdził, że jako chłopiec nie mógł znaleźć na te pytania odpowiedzi, wiek średni też nie był ku temu odpowiedni, ponieważ  to czas poświęcony pracy zawodowej, rodzinie, ale gdy przeszedł na emeryturę bez przeszkód mógł poświęcić temu wolny czas . Podkreślił, że szperanie w archiwach i w dawnych aktach stało się nieuleczalnym nawykiem. Na zakończenie jeszcze raz podziękował za  przyznane wyróżnienie. 
Następnie głos zabrał Pan M. J., który na wstępie bardzo serdecznie podziękował, za wyróżnienie jego osoby i uhonorowanie obywatelstwem gminy Gniewoszów. Powiedział, że miał  możliwość  w czasie wręczania dokumentu uśmiechnąć się czego przez ostatnie lata nie robił z różnych przyczyn, ale przede wszystkim z powodu choroby. Dodał , że bardzo chciałby zakończyć pisanie rozpoczętych prac. Powiedział, że  oprócz książki pt. „Uczniowie” , pracuje również nad pamiętnikiem z października  1914r. napisanym w murach klasztornych w Wysokim Kole przez Eugeniusza Ludwika Czesława Boguskiego, którego ciotka była  matką Marii Curre Skłodowskiej.  Na zakończenie dodał, że będzie prosił o wyrozumienie i pomoc  w   zakończeniu książki pt. „Uczniowie” ,aby móc ją wydać jeszcze w bieżącym roku.   

 Ad. 4. Wręczenie  medali  „Za Zasługi  dla Obronności Kraju” przyznanych przez  
            Ministra Obrony Narodowej.
Przewodniczący Rady Gminy – Pan  Marek Banaś  poprosił o zabranie głosu Wójta Gminy,  który podziękował obecnym na sesji rodzicom, którym zostały przyznane medale, za wychowanie trzech i więcej synów, którzy odbyli służbę wojskową w pełnym wymiarze czasu , przeznaczając  najpiękniejszy okres swojego życia  na obronę kraju.
Następnie wyjaśnił, że wniosek z którym wystąpiła gmina do Ministra Obrony Narodowej dotyczył  odznaczenia medalem za „Za Zasługi dla Obronności Kraju” 25 rodzin z tym, że w  dniu dzisiejszym zostaną wręczone medale tylko  5 rodzinom, gdyż tyle osób udało się sprawdzić w WKU w Kozienicach, natomiast pozostałym  zostaną wręczone medale jeszcze w bieżącym roku.
Po czym  Wójt Gminy  przedstawił  poszczególne osoby, które zostaną odznaczone medalem  „Za Zasługi dla Obronności Kraju”  Szczególnie zwracając uwagę na fakt, że  Państwo K. i M. B. wychowali  czterech synów,  spośród których  dwóch jest w służbie zawodowej  i jeden z nich był dwukrotnie w Iraku oraz  nawiązał do obecnego na sesji Pana K. N., jednego z sześciu synów, który odbierze medal w imieniu  swojej  nieżyjącej już mamy.

Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Panu mjr Sławomira Głowińskiego – Zastępcę Komendanta WKU w Kozienicach. o odczytanie decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie  nadania  medali  „Za Zasługi dla Obronności Kraju” .
Zastępca Komendanta WKU w Kozienicach – Pan Sławomir Glowiński powiedział, że reprezentuje Ministra Obrony Narodowej i w jego imieniu ma zaszczyt  wręczyć medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Po czym odczytał decyzję Nr 165/2005  Ministra Obrony  Narodowej z dnia 7 grudnia 2005r.  w spraw nadania  medali  „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Kolejno Zastępca Komendanta WKU  dokonał  odznaczenia  wymienionych w decyzji Ministra Obrony Narodowej osób. Natomiast Wójt Gminy Gniewoszów i Przewodniczący Rady Gminy dokonali wręczenia pisemnych podziękowań  wszystkim odznaczonym oraz złożyli gratulacje.  

Następnie Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Radnej -  Pani Marii Halinie Banaś, która w imieniu Rady Gminy w Gniewoszowie i we własnym imieniu podziękowała tym osobom, które zauważyły  naszą Małą Ojczyznę ,  za co  wyraził słowa  uznania za wielki bezinteresowny trud, ponieważ  zdobywanie materiałów  było kosztowne i nieproste. Powiedziała, że  ich pragnieniem było ukazanie historii naszej gminy,  nawiązywanie  do naszych tradycji  i zwyczajów.  Dodała, że czuje się trzykrotnie  wdzięczna gdyż sama urodziła się w Sarnowie, do szkoły chodziłam w Gniewoszowie, gdzie wychowawczynią była obecna Pani S. B. i obecnie mieszka w Oleksowie, a książki te opisują cały teren naszej gminy. Na koniec złożyła Panu W. S. i Panu M. J. życzenia  jak najlepszego zdrowia, aby mogli w dalszym ciągu spisywać  dzieje tej ziemi. Kolejno pogratulowała rodzinom i  matkom, które  wychowały synów, którzy godnie służyli w wojsku co przyczyniło się  do tego, że w dniu dzisiejszym  mogły zostać   odznaczone. Życzyła, aby  przez jak najdłuższe lata mogły się cieszyć synami ich rodzinami. Na koniec podziękowała również Panu Wójtowi, za możliwość wspólnego spotkania się i uczestniczenia w   tych szczególnych wydarzeniach. Przy okazji przypomniała, że padł wniosek, który Rada Gminy na pewno poprze o wsparcie w spisywaniu  takich wspomnień informując, że również  na swoimi wspomnieniami pracuje Pani S. B.. Na zakończenie jeszcze raz podziękowała wszystkim.

Ad. 5.  Występ artystyczny  w  wykonaniu młodzieży szkolnej.
Przewodniczący Rady Gminy oddał głos  młodzieży Publicznego Gimnazjum  w Gniewoszowie, która  przedstawiła występ  artystyczny.
Na zakończenie Wójt Gminy  w Gniewoszowie podziękował Pani Sekretarz za nadzór nad przygotowaniami do uroczystej sesji Rady Gminy, Dyrektorom szkół za zaangażowanie i pomoc.

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił  30 minutową  przerwę, po której  o godz. 14.30  wznowił obrady i nastąpiła  kontynuacja dalszego porządku obrad.

Ad. 6.  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. 7. Sprawozdanie  z działalności Wójta Gminy za okres między  sesjami Rady 
           Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy - Pan Marek Banaś  porosił o zabranie głosu Pana Wójta Gminy w Gniewoszowie, który poinformował, że w okresie  od ostatniej sesji Rady Gminy  tj. od dnia 25 stycznia 2006r. do 26 lutego 2006r. praca skupiała się  wokół następujących  kwestii:
- organizowania kolejnych przedsięwzięć  związanych  z takimi  inwestycjami  jak remont dróg, budowa kanalizacji, remont w szkole, opracowanie  wniosków do Urzędu Marszałkowskiego, wniosków unijnych  .
Odnośnie dróg powiatowych wyjaśnił, że  rozmawiał z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych i propozycje przedstawione przez gminę we wniosku tj. remont dróg w Markowoli, Oleksowie, Regowie Starym  i Boguszówce nie zostały przyjęte, ponieważ Zarząd Powiatu  zdecydował o wykonaniu jednej drogi, która biegnie od Zalesia do Gniewoszowa  na odcinku wskazanym przez gminę. Dodał, że wg  wstępnych  ustaleń rozpoczną od Oleksowa, gdyż widzi większą konieczność wykonania drogi na odcinku Oleksów – Gniewoszów niż   drogi w Zalesiu. Poinformował także, że  nic nie pomogły wizyty u Starosty Kozienickiego i Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kozienicach, gdyż obaj stoją twardo na stanowisku, że będą budować drogę na tym odcinku.
Odnośnie wniosków złożonych na  modernizacje dróg  dojazdowych do pól  w: Wólce Bachańskiej, Sławczynie  i Borku wyjaśnił dlaczego wybór padł na te drogi , a nie na inne. Uzasadnił, że wniosek na drogę w miejscowości Sławczyn był złożony w 2005 roku , ale Urząd Marszałkowski jego realizację przełożył na 2006r., natomiast  droga gminna w Borku ma uregulowany stan prawny, czego niektóre drogi nie posiadają. Nadmienił, że   gmina nie może wnioskować o przydzielenie środków z Urzędu  Marszałkowskiego na  modernizację dróg których nie jest prawnym właścicielem. W związku z powyższym gmina wystąpiła do Starostwa Powiatowego w Kozienicach o uregulowanie  kwestii własności nieruchomości  na których usytuowane są drogi w m-ści Zwola – odczytał powyższe pismo. Jeżeli  Starostwo nie wyrazi zgody na wyprowadzenie stanu prawnego wówczas gmina sama będzie musiała sfinansować  koszty związane z geodetą , pomiarami, operatem terenowo – prawnym.    
Ponadto poinformował, że uzgodniono z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich dalsze czynności w sprawie  modernizacji drogi Gniewoszów – Wysokie Koło   tj. dostarczono  projektantowi mapy na odcinku od cmentarza w Gniewoszowie do cmentarza w Wysokim Kole, podpisana została umowa z geodetą na wykonanie  czynności związanych z oddzieleniem ronda od prywatnych posesji i w związku z tym 7 marca b.r. odbędzie się tzw. rozprawa i każdy właściciel nieruchomości otrzymał zawiadomienie, po wykonaniu tych czynności zostaną przekazane dokumenty do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w celu  podjęcia przez Zarząd uchwały o przekazaniu środków na  wykonanie drogi wojewódzkiej. 
Referujący poinformował także o:
- wystąpieniu gminy z wnioskiem o środki finansowe na remont boiska szkolnego w ramach  Programu  Modernizacji Placówek  Oświatowych  na Terenach Wiejskich oraz gmina Gniewoszów znalazła się również na liście gmin, które mają możliwość pozyskania środków w wysokości 20.000 EURO z  programu unijnego. 
- wystąpieniu z wnioskiem do Ministerstwa Kultury o przyznanie środków finansowych z przeznaczeniem na dofinansowanie uroczystości upamiętniających  powstanie styczniowe  które będą miały miejsce w  Wysokim Kole. Ponadto dodał, że  z podobnym wnioskiem wystąpi gmina  odnośnie uroczystości  o charakterze patriotycznym  , które będą się odbywać   na cmentarzu wojennym w Wysokim Kole. Nadmienił, że pozostaje w kontakcie z Konsulem  Austrii – odczytał pismo Konsula , który podtrzymuje dotychczasowe  propozycje  pokrycia kosztów wykonania krzyży   na cmentarz wojenny  do wysokości 3.000 EURO. Dodał, że uroczystości odbyłyby się pod hasłem „Nigdy więcej wojny” 
- planowanym wykonaniu Centrum Kultury Gminnej , które maksymalnie może objąć powierzchnię 400m2 i w tym musi się znaleźć:  sala  dla seniorów, młodzieży, kawiarnia internetowa, punkt wydawania posiłków;
- wykonaniu pionów kanalizacyjnych i przeprowadzonym remoncie łazienek w  szkole w Gniewoszowie;
- dalszego koordynowania prac dotyczących  tzw. dowodociągowania gminy, w tym   podjętych czynnościach związanych z  połączeniem poszczególnych  ujęć wody, aby zapobiec awariom i w efekcie braku wody dla  poszczególnych miejscowości gminy,
- kontroli  zabezpieczenia  przeciwpowodziowego; 
- organizowaniu zabezpieczenia szkół  pod względem  przestrzegania  wymogów  prawa budowlanego , sprawdzenie instalacji elektrycznej; nadmienił, że   zginęły piorunochrony oraz  brakuje prądnicy w budynku szkolnym w Borku
- podejmowanych krokach w celu  organizowania   uroczystości o charakterze  kulturalnym i patriotycznym.
 
- planowanej sprzedaży ok. 100 działek stanowiących własność gminy w drodze ustnego przetargu nieograniczonego;
- podjęciu próby reaktywowania Gminnego Klubu Sportowego w Gniewoszowie  z inicjatywy młodzieży z terenu gminy; 
- obecności na zebraniu jednostek OSP w Zwoli; w tym miejscu nadmienił, że  nikt  ze strażaków nie został przeszkolony, a więc nie ma  uprawnień do brania udziału w akcjach gaszenia pożarów, dlatego też  nie ma  potrzeby utrzymywania  samochodu ,   w związku z czym należy zastanowić się nad tym czy zostanie przedłużona umowa dla kierowcy.

Ad. 8.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu  utrzymania czystości i 
             porządku  na terenie gminy Gniewoszów.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o odczytanie i omówienie stosownego projektu uchwały.
Nawiązując do odczytanego projektu uchwały głos zabrała Pani Maria Halina Banaś mówiąc, że stara się zrozumieć, iż niektóre sprawy Rada Gminy musi przyjąć, ale ma uwagi do pewnych punktów regulaminu i mieszkańcy też  będą mieli, ponieważ  uchwała po przegłosowaniu będzie realizowana i jeżeli osoba kontrolująca wejdzie na teren podwórka  będzie miała prawo karać niedopatrzenia , a ponieważ nie mamy uregulowanej kwestii kanalizacji i większość ludzi jest biednych, obciążenia wynikające z regulaminu będą  dużymi problemami. Z kwestią śmieci można się zgodzić, gdyż pierwsza uchwała mieszkańców gminy do tego przygotowała ponadto zostaną dostawione pojemniki  i zostanie miejsce ustawienia skonsultowane z mieszkańcami, ale w kwestii odśnieżania dachów jak już zgłaszała na komisji należy dopisać, że dotyczy to wyłącznie budynków użyteczności publicznej, a nie posesji prywatnych. , ponadto kwestia odległości, gnojowicy jest tak szczegółowo omówione, że trudno będzie spełnić wymogi przeciętnym rolnikom. Dodała, że stąd też ma wątpliwości czy głosować za , czy też wstrzymać się od głosu.

Zastępca Wójta Gminy – Pan Paweł Mytych  zabierając głos wyjaśnił, że  zgodnie z przepisami nowelizującymi ustawę o utrzymaniu porządku i czystości w gminach nasza gmina jest już o miesiąc spóźniona z uchwaleniem Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gniewoszów. Powiedział, że co do pierwszej poprawki dotyczącej  zapisu, że dotyczy to tylko budynków użyteczności publicznej nie ma zastrzeżeń i można ją nanieść, natomiast co do drugiej sprawy dotyczącej odległości płyt gnojowych od zabudowań  wyjaśnił , że wynikają one z przepisów  obowiązującego prawa i tak musiało być zapisane. Dodał, że regulamin ten ma nam pomagać, a nie przeszkadzać. Musimy przygotować się do tego, że  wymagania ekologiczne będą coraz bardziej  zaostrzane. Poinformował, że osoby zajmujące się wywożeniem nieczystości płynnej  muszą uzyskać zezwolenie  z gminy na ich wywóz  i koszt uzyskania takiego zezwolenia wynosi 200 zł. W tej kwestii dopełnił formalności w gminie Pan Z. i Pan P. Przypomniał , że  od 2007r. jeżeli nie będzie uregulowana gospodarka nieczystościami płynnymi ulegną zmniejszeniu kwoty dopłat bezpośrednich dla rolników. 
Ponadto powiedział, że w m-cu marcu  do każdego gospodarstwa dotrą pracownicy Urzędu Gminy w celu podpisania decyzji  na przekazanie obowiązku wywozu nieczystości stałych na gminę  i jednocześnie ponoszenie opłaty w wysokości 0,50 zł. od osoby miesięcznie , natomiast osoby które  mają własny śmietnik nie muszą takiej decyzji podpisywać, jednocześnie wskazując przedsiębiorstwo z usług którego korzystają.
Dodał, że gmina  została zobowiązana do  kontroli  częstotliwości  opróżniania szamb i  wynika to z przepisów ustawowych.
Nadmienił, że poprzedni regulamin był z czerwca 2003r. , a posiadanie regulaminu warunkuje staranie się o jakiekolwiek środki dodatkowe. 

Radna - Pani Maria Halina Banaś zwracając się do Pana Krzysztofa Szafranka wyraziła nadzieję, że wskazane w regulaminie zapisy odległościach zbiorników na gnojowicę  dotyczyć będą tylko nowo stawianych budynków, a nie tych, które są już pobudowane. Natomiast odnośnie dowodociągowania  zapytała ile będzie kosztować wykonanie przyłącza wodociągowego , czy będzie to ta sama cena, która obowiązywała wcześniej w czasie realizacji inwestycji kompleksowego wodociągowania gminy?
Z-ca Wójta wyjaśnił, że tylko Rada Gminy może dokonać zmiany ceny  przyłącza wodociągowego , ale stoimy na stanowisku, że cena przyłącza powinna być na dotychczasowym poziomie tj. 1.500 zł. , chyba, że ktoś będzie chciał  indywidualnie taki  wodociąg wykonać wówczas koszt tej inwestycji zwiększy się 

Radna - Pani Maria Halina Banaś zapytała również – „czy można przeznaczyć środki finansowe z GKRPA na działalność Gminnego Klubu Sportowego?” 

Obecna na sesji Rady Gminy  Pani Barbara Morzyńska - Członek GKRPA powiedziała  że raczej nie ma takiej możliwości.

Zastępca Wójta poinformował, że w dniu 26 lutego odbyło się założycielskie spotkanie Klubu Sportowego i należy teraz dokonać rejestracji klubu w KRS , której koszt wynosi 1.500 zł. Dodał, że gmina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego o dodatkowe środki na remont stadionu , w dniu 28 lutego odbędzie się spotkanie Zarządu Urzędu Marszałkowskiego rozdzielające wszystkie środki  m.in. te remont boiska. Dodał, że w m-cu marcu ma zostać uruchomiony w Urzędzie Marszałkowskim dodatkowy komponent na sport i  być może uda się  skorzystać z tych funduszy. Podsumował, że ze strony gminy będą czynione starania  aby zrobić coś dobrego dla młodzieży.

Więcej pytań do projektu uchwały w sprawie  uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku nie zgłoszono ,  z uwagi na co Przewodniczący Rady Gminy poddał fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni obecni na sesji rady gminy – 15 osób.
Uchwała Nr XXVII/237/02

Ad. 9. Podjęcie uchwały  w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnych  o powierzchni 
           16 6171 ha położonych we wsi  Borek Fort gmina Gniewoszów  stanowiących  
            własność gminy Gniewoszów w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu  i omówienie  projektu uchwały Panią Barbarę Mokrzyńska,  która wyjaśniła, że wśród wycenionych do sprzedaży działek w miejscowości Borek Fort jest 10 działek przeznaczonych pod zabudowę i dlatego też są to działki droższe. Nadmieniła, że są to działki utwardzone, usytuowane przy drodze , natomiast pozostałe działki są to działki użytkowane rolniczo.  Wyjaśniła następnie  w jaki sposób dokonywana jest wycena działek przez rzeczoznawcę. Wyjaśniła również , że jeżeli te działki nie zostaną sprzedane w pierwszym terminie Wójt Gminy ma możliwość w terminie do pół roku ogłosić kolejny przetarg i obniżyć ich wartość  do 50%.
Wyjaśniła także, że powierzchnia która była podana w projekcie uchwały różni się ponieważ  jeden z użytkowników prowadzi postępowanie spadkowe , a w drugim przypadku wartość budynku przekracza wartość działki, a więc dzierżawca będzie   dochodzić swoich praw i  trzecią działkę stanowi droga. Następnie odczytała projekt   uchwały, do której wniesiono następujące pytania:
Radny – Pan Wojciech Szczepaniak powiedział, że mieszkańcy mają żal, ponieważ płacili przez tyle lat dzierżawę, a teraz te działki zostały tak drogo wycenione, a następnie zapytał czy rzeczoznawca był w terenie i widział te działki?
Pani  Barbara Mokrzyńska odpowiedziała, że osobiście była z rzeczoznawcą w terenie, który  oglądał te działki.
Wójt Gminy dodał, że prosił rzeczoznawcę, aby jak najtaniej wycenił te działki. Dodał, że pomimo tego, że działki były dzierżawione od czasów wojny nikt nie nabył tych działek.
Więcej pytań nie zgłoszono w związku  z czym Przewodniczący Rady Gminy poddał fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie, za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni obecni – 15 osób.
Uchwała Nr XXVII/328/06

Przed przystąpieniem do realizacji pkt. 9  porządku dziennego Przewodniczący Rady Gminy odniósł się do wcześniej poruszonego tematu utworzenia Gminnego Klubu Sportowego w Gniewoszowie, który wstępnie  był omawiany w czasie posiedzeń komisji stałych Rady Gminy. Nadmienił, że w czasie posiedzeń komisji padła propozycja, aby wesprzeć działalność GKS ze  środków finansowych   pochodzących z GKRPA wyjaśniając, że utworzenie Klubu będzie skuteczniejszą formą  walki z alkoholizmem i innymi nałogami niż zakup paczek żywnościowych , ponieważ w ten sposób odciągniemy szczególnie młodych ludzi od alkoholu. Klub taki zapewnia walkę z alkoholizmem i z antagonizmem i w tym kierunku  Rada Gminy powinna się kierować.

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 5/2006 Wójta Gminy 
             w  Gniewoszowie z dnia 2 lutego 2006r. w sprawie wprowadzenia  na terenie  
             gminy  Gniewoszów obowiązku usuwania  z obiektów  budowlanych nadmiaru  
             śniegu lub lodu.
Przewodniczący Rady  Gminy  poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 
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 obecni radni – 15 osób.
Uchwała Nr XXVII/239/06

Ad. 11.   Pytania i wnioski.
Sołtys wsi Miescisko - Pan Krzysztof Kępka poruszył temat nie odśnieżanej drogi powiatowej od Mieściska w kierunku  Bierdzieży. Powiedział, że  tyko w ostatni piątek i sobotę było 7 drobnych kolizji. Dodał, że każdy zna temat, odśnieżania tego odcinka drogi powiatowej ale  nikt nic w tym kierunku nie robi . Nadmienił, że wystarczyłoby posypać drogę solą.
Wójt Gminy odpowiedział, że niejednokrotnie rozmawiał z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych, ale  odpowiada, że chcą przeznaczyć pieniądze  na remonty dróg w związku z tym oszczędzają. Wójt Gminy powiedział, że  nie może nic wymusić, ponieważ Dyrektor  Dróg Powiatowych twardo stoi na swoim stanowisku.  Odnośnie dróg gminnych dodał, że  na terenie gminy drogi odśnieża również Pan A. z Wygody, koszty odśnieżania w bieżącym roku przekraczają  10.000 zł. 
Przewodniczący Rady Gminy obiecał, że  zostanie wykonany telefon w tej sprawie do Zarządu Dróg Powiatowych w Kozienicach.

Sołtys wsi Zwola – Pan Marian Muniak poruszył temat złego stanu drogi do Zwli ( przy przepuście), która w czasie  roztopów będzie stanowiła niebezpieczeństwo zsunięci a się samochodu mleczarskiego do  rzeki. 
Radny  Pan Roman Bąk dodał, że w niektóre dni  kierowcy odmawiają przejechania  tą droga, aby odebrać od mieszkańców mleko. Wnioskował o zorganizowanie zebrania wiejskiego przy udziale mieszkańców  i przedstawicieli mleczarni.
Wójt Gminy odpowiedział, żeby  rozpocząć remont tej drogi należy wpierw uregulować stan prawny, ponieważ  gdy nie jest on uregulowany  to gmina nie może nawet zaciągnąć  kredytu. Dodał, że jedynie konkretny remont drogi może rozwiązać problem jej przejezdności.  

Ad. 12.   Zamknięcie obrad. 

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