Protokół Nr X/2007
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Gniewoszów, która  odbyła się  w dniu 11.09.2007 r.


Czas trwania sesji od godz. 1430 do godz.1730.

Na 15 osobowy ustawowy skład Rady Gminy w sesji udział wzięło – 14 radnych.

Radni obecni: 
1. Gugała Andrzej – Wiceprzewodniczący Rady Gminy, upoważniony przez  Przewodniczącą Rady Gminy do prowadzenia  obrad  X sesji Rady Gminy;
2. Gawinek Tadeusz
3. Bąk Roman
4. Jakubowska Jolanta
5. Kaczkowski Wiesław
6. Kamionka Łukasz
7. Karsznia Krzysztof
8. Kubicka Danuta
9. Pułka Tadeusz
10.Pytrus Roman
11.Sadura Henryk 
12. Szafranek Krystyna
13. Szczepaniak Mariusz
14. Tyburcy Jan

Radni nieobecni:
Banaś Maria Halina – Przewodnicząca Rady Gminy

Spoza składu Rady Gminy w obradach udział wzięli:  
-	sołtysi zgodnie z listą obecności,
-     Wójt Gminy – Stefan Marek Banaś
-    Z-ca Wójta – Bogdan Przychodzeń
      -    pracownicy Urzędu Gminy zgodnie z listą obecności
      
                                                              
Ad. 1. Otwarcie obrad.
Obrady otworzył i im przewodniczył Pan Andrzej Gugała - Wiceprzewodniczący Rady Gminy, stwierdził qvorum zdolne  do podejmowania  prawomocnych uchwał. Po czym powitał przybyłych radnych, a w ich imieniu i w imieniu  własnym : Wójta Gminy, Zastępcę Wójta oraz pracowników Urzędu Gminy. Następnie  odczytał  wniosek  Wójta Gminy  na podstawie, którego  została zwołana X – nadzwyczjna sesja Rady Gminy  wraz z zaproponowanym przez  Wójta Gminy porządkiem obrad :
1.   Otwarcie  obrad.
2.   Przyjęcie  protokółu  z  obrad  poprzedniej  sesji  Rady  Gminy.
3.   Informacja  Wójta Gminy na temat stanu  infrastruktury drogowej na terenie
      gminy. Ewentualne podjęcie decyzji w sprawie  zwiększenia  planowanych   
      wydatków  na zadania  inwestycyjne  i ewentualne wprowadzenie   stosownych    
      zmian do budżetu gminy. Zapoznanie  ze stanem dróg w terenie.

      Po realizacji pkt 3 porządku obrad proponuję  wprowadzenie przerwy, w czasie której odbędzie się wizja lokalna  dróg na terenie gminy Gniwowoszów.

4.   Pytania i wnioski.
5.   Zamknięcie obrad. 
Do zmienionego porządku obrad nie zgłoszono uwag. Za przyjęciem  porządku obrad głosowało – 14 radnych – wszyscy radni obecni na sali obrad.

Ad. 2. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
     Prowadzący obrady, Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Pan Andrzej Gugała  stwierdziła, że na sali obrad został wyłożony protokół Nr IX/2007 z obrad poprzedniej sesji, z którego treścią mieli możliwość zapoznania się radni. Do treści protokółu nie wniesiono uwag, wobec czego Przewodnicząca Rady Gminy poddał fakt przyjęcia protokółu pod głosowanie - za przyjęciem protokółu głosowali wszyscy obecni na sali obrad radni - 14 osób.

 Ad. 3. Informacja  Wójta Gminy na temat stanu  infrastruktury drogowej na terenie gminy.  
           Ewentualne podjęcie decyzji w sprawie  zwiększenia  planowanych wydatków  na  
           zadania  inwestycyjne  i ewentualne wprowadzenie stosownych   zmian budżetu gminy.                  
           Zapoznanie  ze stanem dróg w terenie.
	Prowadzący  obrady, Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Pan Andrzej Gugała poprosił o zabranie  głosu Wójta Gminy, który  przedstawił  informację  na temat  stanu infrastruktury drogowej na terenie  gminy Gniewoszów stanowiącą  załącznik  do niniejszego protokółu.
	Wójt Gminy następnie  poinformował,  że  zgodnie  z tym, co  zostało  odczytane  we  wniosku o  zwołanie sesji Rady Gminy w  dniu  11.09.2007r. o godz 10.30  odbył  się  drugi przetarg  na zadanie pn.: „Przebudowa  drogi gminnej w Sławczynie – etap III”, jednocześnie  wyjaśniając, że zaplanowana kwota okazała się  ponownie zamała na   zrealizowanie  zadania i rozstrzygnięcie  przetargu, ponieważ najniższ oferta  opiewała na kwotę 290.000 zł. natomiast w  budżecie  gminy  zabezpieczono   na ten  cel  śreodki  w wysokości 275.000 zł. wraz z  kosztami inspektora nadzoru.   Następnie przypomiał, że   na  poprzedniej  sesji kiedy  zwiększano  środki w budżecie  gminy na ten  cel o kwotę  15.000 zł., wspominał że  zaplanowane  środki mogą być  w dalszym ciągu niewystarczające i może  zajść konieczność   zwołania   sesji  nadzwyczajnej,  aby podjąć decyzję w  kwestii  dalszej  realizacji  w/w zadania.  Przypomniał  również,  że na w/w zadanie gmina uzyskała dotację  z  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 200.000zł., którą winna wykorzystać  do dnia 15 grudnia 2007 roku, w przeciwnym wypadku  może zostać  cofnięta. Wyjaśnił,  że czasokres ogłoszenia kolejnego przetargu może  spowodować, że nie wyrobimy się w terminie i zadanie  nie  zostanie  wykonane, a w ziązku z tym gmina nie  skorzysta z dotacji Urzędu Marszałkowskiego.
	Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Pan Andrzej Gugała poprosił o odczytanie i omówienie  stosownego  projektu  uchwały  Panią Marię Woźniak – Skarbnika Gminy, która  na wstępie  wyjaśniła, że na realizację  w/w zadania  proponuje zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych poprzez przesunięcie środków, które pozostały niewykorzystane w  dziale 801„Oświata i wychowanie” w rozdziałach: 80101 „Szkoły podstawowe” oraz 80110 „ Gimnazja” w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe”, ponieważ nauczyciele którzy  deklarowali odejście  na świadczenie emerytalne zrezygnowali,  w  związku z czym  można zmniejszyć  kwotę planowanych odpraw emerytalnych.
	Następnie Skarbnik Gminy odczytała  stosoweny projekt uchwały. Do  odczytanego  projektu uchwały  nie  wniesiono pytań, po czym Wicerzewodniczący Rady Gminy poddała fakt przyjęcia pod głosowanie. Za  przyjęciem uchwały głosowali  wszyscy radni obecni na sali obrad – 14 osób.
Uchwała Nr X/59/07
	  Wiceprzewodniczący Rady Gminy zgodnie  z porządkiem obrad zaproponował wprowadzenie  przerwy  od  godz. 15.30 do godz. 16.30, w czasie której odbyła się wizja lokalna dróg na terenie gminy Gniwowoszów.
Po  powrocie  Wiceprzewodniczący Rady Gminy  wznowił  obrady.
Radni  w  wyniku  dokonania  wizji lokalnej  dróg  gminnych stwierdzili, że  w   miarę  możliwości należy  jeszcze w  bieżącym  roku  nawieść  tłucznia  na  drogi gruntowe w celu  zapewnienia ich przejezdności.
Więcej uwag  w tym  punkcie  nie  zgłoszono.

Ad. 4.   Pytania i wnioski.
	Wójt Gminy w tym  miejscu  poinformował,  że  wpłynęły  dwa podania  dotyczące wykupienia   przez  obecnych  lokatorów tj. Panią S. C. i Panią  E. S.   nieruchomości  zabudowanych   budynkami komunalnymi. Nadmienił, że sprawę tą pozostawi  do rozpatrzenia  na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy.
	Wójt Gminy poinformował również o  dobrych wynikach  strażaków   OSP w Gniewoszowie  w zawodach  krajowych i zaproponował zaproszenie  ich  na najbliższą sesję Rady Gminy, aby  oficjalnie im podziękowć i wręczyć dyplomy.
Więcej pytań  i wniosków  nie  zgłoszono.

Ad. 5.   Zamknięcie obrad. 
	W związku z tym, że porządek obrad  został wyczerpany Wiceprzewodniczący Rady Gminy- Pa Andrzej Gugała dokonał  zamknięcia obrad dziesiątej  sesji Rady Gminy w Gniewoszowie.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała : Monika Gogacz                                                   Wiceprzewodniczący Rady Gminy
- insp. ds. obsługi rady gminy
                                                                                                                           Andrzej Gugała

