Protokół Nr II/2006
z sesji Rady Gminy, która  odbyła się  w dniu 01 grudnia 2006 r.

Czas trwania sesji od godz. 1100 do godz.1210.

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

Radni obecni:
1. Banaś Maria Halina – Przewodnicząca Rady Gminy
2. Bąk Roman
3. Gawinek Tadeusz
4. Gugała Andrzej
5. Jakubowska Jolanta
6. Kaczkowski Wiesław
7. Kamionka Łukasz
8. Karsznia Krzysztof
9. Kubicka Danuta
10.Pułka Tadeusz
11.Pytrus Roman
12.Sadura Henryk 
13. Szafranek Krystyna
14. Szczepaniak Mariusz
15. Tyburcy Jan

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 przewodniczyła Pani Maria Halina Banaś – Przewodnicząca Rady Gminy , powitała przybyłych radnych, a w ich imieniu i w imieniu  własnym : Wójta Gminy, Zastępcę Wójta Gminy,  sołtysów,   pracowników Urzędu Gminy,  kierowników jednostek organizacyjnych i kierownika Posterunku Policji w Gniewoszowie. 
Po czym odczytała porządek obrad:
1.   Otwarcie obrad.
2.   Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
3.   Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.
4.   Podjęcie uchwały  w sprawie  ustalenia wynagrodzenia  dla Wójta Gminy.
5.   Podjęcie uchwały w sprawie   ustalenia ryczałtu   samochodowego  dla  
      Wójta Gminy.
6.   Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy.
7.   Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do  budżetu gminy na  
      2006r.
8.   Zapytania i wnioski.
9.Zamknięcie obrad. 

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono pytań w związku z czym przystąpiono do jego realizacji.

Ad. 2.   Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Maria Halina  Banaś stwierdziła, że na sali obrad został wyłożony protokół Nr I/2006 z obrad poprzedniej sesji, z którego treścią mieli możliwość zapoznania się radni. Do treści protokółu uwag nie wniesiono wobec czego Przewodnicząca Rady Gminy poddał fakt przyjęcia protokółu pod głosowanie-za przyjęciem protokółu głosowali wszyscy obecni radni - 15 osób.

Ad. 3.   Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła  nowo wybranego Wójta  Pana  Stefana Marka Banasia o złożenie ślubowania   poprzez powtórzenie słów roty ślubowania. Po złożeniu ślubowania pogratulowała Wójtowi  objęcia stanowiska. Poczym w imieniu  radnych gratulacje złożyła radna Pani Krystyna Szafranek. Gratulacje złożyli również Z-ca Wójta Gminy Pan Paweł Mytych, dyrektorzy szkół.
Obejmujący stanowisko  Wójt Gminy  Pan Stefan Marek Banaś   podziękował za udział  w wyborach  oraz w sposób szczególny swoim wyborcom.Wójt Gminy złożył również gratulacje  Pani Marii Halinie Banaś w związku z wyborem na Przewodniczącą Rady Gminy. 

Ad. 4.   Podjęcie uchwały  w sprawie  ustalenia wynagrodzenia  dla Wójta Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu Pani Danucie Gogacz  - Sekretarz Gminy, która omówiła zasady przyznawania wynagradzania, poinformowała o wysokości poszczególnych składników  wynagrodzenia, które  Rada Gminy ustala dla  Wójta Gminy. Dodała, że  były Wójt miał najniższą stawkę  wynagrodzenia i na tych samych zasadach został przygotowany projekt uchwały określającej wynagrodzenie dla  obecnie pełniącego  tą funkcję Wójta  Gminy Pana Stefana Marka Banasia. 
Radny – Pan Andrzej Gugała zaproponował, aby Rada Gminy uchwaliła wyższe  wynagrodzenie, co pozwoli  nie powracać co roku do tego tematu.
Sekretarz Gminy wyjaśniła , że Rada Gminy przyznając najniższą stawkę wynagrodzenia będzie musiała powrócić do sprawy na początku 2007r., po określeniu wysokości wynagrodzenia przez   Radę Ministrów  w drodze Rozporządzenia, ponieważ co roku wynagrodzenie to o wskaźnik inflacji  wzrasta, natomiast jeżeli Rada Gminy uchwali wyższe wynagrodzenie  wówczas nie będzie potrzeby zmiany jego wysokości w przyszłym roku.
Rada Gminy  nie zajęła stanowiska w sprawie wniosku Radnego Pana Andrzeja Gugały.
Następnie  odczytała projekt uchwały. Do odczytanego projektu uchwały więcej uwag nie  wniesiono w związku z powyższym  Przewodnicząca Rady Gminy poddał fakt  przyjęcia uchwały pod  głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 osób wszyscy radni obecni na sali obrad. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła fakt przyjęcia uchwały.
Uchwała Nr II/4/06
 
Ad. 5.   Podjęcie uchwały w sprawie   ustalenia ryczałtu   samochodowego  dla  
              Wójta Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy  poprosiła o omówienie i odczytanie stosownego projektu uchwały  Sekretarz  Gminy – Panią Danutę Gogacz, która   poinformowała, że Rada Gminy ustala limit kilometrów  dla Wójta Gminy na okres kadencji, poczym Przewodnicząca Rady Gminy  podpisuje umowę cywilno - prawną  dotyczącą wypłaty ryczałtu. Nadmieniła, że  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. maksymalna wysokość ryczałtu  samochodowego wynosi 300km i  dodała, że były Wójt Gminy również miał przyznane  300km. Następnie  odczytała projekt uchwały. Do odczytanego projektu uchwały  nie  wniesiono pytań w związku z powyższym  Przewodnicząca Rady Gminy poddał fakt  przyjęcia uchwały pod  głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 osób wszyscy radni obecni na sali obrad. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła fakt przyjęcia uchwały.
Uchwała Nr II/5/06

Ad. 6.   Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o odczytanie stosownego projektu uchwały pracownika ds. obsługi rady gminy. Radni wyrazili  zgodę na  udział w pracach komisji  wskazanych  zgodnie z odczytanym projektem  uchwały. 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że radni przed sesją  odbyli spotkanie  w sprawie ustalenia   składów osobowych   komisji stałych, w czasie którego   zdecydowali, że każdy radny wejdzie w skład dwóch komisji.
Do odczytanego projektu uchwały nie  wniesiono pytań w związku z powyższym  Przewodnicząca Rady Gminy poddał fakt  przyjęcia uchwały pod  głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 osób wszyscy radni obecni na sali obrad. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła fakt przyjęcia uchwały.
Uchwała Nr II/6/06

Ad. 7.   Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do  budżetu gminy na  
              2006r.
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Skarbnik Gminy  o omówienie i odczytanie stosownych projektów uchwał dotyczących wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2006r.  polegających na:
1/ wprowadzeniu dotacji w kwocie 377.039 zł. tj. :
-           dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie  28.007 zł.
dotacja na realizację zadań z zakresu opieki społecznej w kwocie  304.003 zł., 
dotacja na  wypłatę stypendiów dla uczniów za  okres od września do grudnia  bieżącego roku w kwocie  45.029 zł. 
Do odczytanego projektu uchwały nie  wniesiono pytań w związku z powyższym  Przewodnicząca Rady Gminy poddał fakt  przyjęcia uchwały pod  głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 osób wszyscy radni obecni na sali obrad. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła fakt przyjęcia uchwały.
Uchwała Nr II/7/06
2/  przeniesieniu dochodów i wydatków budżetowych w obrębie działu  852 ponieważ w 2006r. nie był nikt zatrudniony na świadczeniach rodzinnych  w związku z czym Mazowiecki  Urząd Wojewódzki wyraził zgodę, aby część  zaplanowanych w tym  dziale wydatków przenieść na wydatki inwestycyjne tj. na zakup komputera i drukarki w kwocie - 4.500 zł. 
Do odczytanego projektu uchwały nie  wniesiono pytań w związku z powyższym  Przewodnicząca Rady Gminy poddał fakt  przyjęcia uchwały pod  głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 osób wszyscy radni obecni na sali obrad. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła fakt przyjęcia uchwały.
Uchwała Nr II/8/06

Ad. 8.   Zapytania i wnioski.
Radna Pani Krystyna Szafranek zaznaczając, że szanuje pracę rolników i chłopów, poruszył sprawę zanieczyszczania dróg przez rolników w czas prac polowych, a szczególnie przy orce i wywożeniu obornika. Dodała, że zanieczyszczenia te  powodują zagrożenie bezpieczeństwa i wpływają na  wygląd estetyczny dróg publicznych. W związku z powyższym zwróciła się  z prośbą do radnych i sołtysów o zwracanie uwagi rolnikom. Ponadto zauważyła problem sprzątania leżących  często przy drogach zabitych psów i kotów. Radna Pani Krystyna Szafranek zwróciła się również  z prośba o zainstalowanie lampy na skrzyżowaniu w Wysokim Kole przy kościele , która zapalałaby  się o zmroku i gasła kiedy będzie się  rozwidniać.
Wójt Gminy odnośnie dróg powiedział, że rolnicy przy orce zajmują pas drogowy i dlatego zarówno radni jak i sołtysi winni  zwracać rolnikom w tym zakresie uwagę, aby nie było konieczności sięgania po bardziej drastyczne upomnienia i  karanie  mandatami. Dodał, że szerokość pasa przy drogach wojewódzkich wynosi – 6m, a przy drogach gminnych – 3m.  

Sołtys wsi Wólka Bachańska - Pan Mariusz Piwoński zapytał – „kiedy będą dostawione pojemniki na śmieci , ponieważ pieniądze na wywóz śmieci od mieszkańców gminy  zostały  zebrane , a pojemników nadal nie ma?”. 
Z-ca Wójta Pan Paweł Mytych odpowiedział, że jeżeli zostały zgłoszone miejsca do ustawienia pojemników to w ciągu tygodnia zostaną dostawione. Ponadto poinformował, że niejednokrotnie apelowano do mieszkańców gminy o wskazanie miejsc, w których będzie można postawić pojemniki na śmiecie, ponieważ gmina takim terenem nie dysponuje, a więc pojemniki można postawić tylko we wskazanych przez mieszkańców poszczególnych miejscowości miejscach, za zgodą właścicieli  nieruchomości.  Ponownie poinformował, ze informacje o  miejscach ustawienia  dodatkowych pojemników należy  składać u Pana Krzysztofa Szafranka.

Radna Jolanta Jakubowska zapytała – „czy istnieje  możliwość  zmiany trasy kursu autobusu PKS  ok. godz. 9.00, ponieważ w tym samym czasie  jeździ  dwa i obydwa przejeżdżają przez Wólkę Bachańską i Sławczyn Nowy?”
Z-ca Wójta Pan Paweł Mytych odpowiedział, że wysłane były dwa pisma do dyrektora PKS Kozienice  i do tej pory nie ma odpowiedzi, dodał że nie jest to przedsiębiorstwo  państwowe i nie można w  drodze administracyjnej wpłynąć  na decyzje PKS.

Radny Andrzej Gugała wnioskował o zakupienie rolet do okien na salę konferencyjną.      

Radny Pan Roman Bąk  zapytał – „czy będzie  dodatkowy kurs autobusu szkolnego do Zwoli , zwrócił również uwagę na fakt, że w bieżącym roku na dowozach zaoszczędzono 30.000 zł , a więc zapytał czy nie  warto wydać część zaoszczędzonych środków, aby  zapewnić dowóz  dzieciom.  Ponadto zapytał czy stać jest gminę, aby  kierowca dojeżdżał autobusem do domu?”
Dyrektor ZSP w Gniewoszowie - Pani Teresa Filiks odpowiedziała, że  jest całym sercem z tymi dziećmi, ale  nie wie czy gminę stać aby dowoziła 5-7 dzieci.
Pani Dyrektor PSP w  Wysokim  Kole – pani Joanna Kowalczyk poinformowała, że również dzieci  z Markowoli nie jednokrotnie czekają na autobus szkolny od godz. 11.35 do 14. 30 i rodzice również prosili, aby wnioskować o dodatkowy kurs. 
Pani Sekretarz wyjaśniła, że  w dwa dni (czwartek i piątek), kiedy dzieci rzeczywiście wcześniej kończą zajęcia lekcyjne i autobus gminny w tym czasie jest wolny  to dodatkowo dowozi dzieci ze Zwoli , natomiast  pozostałe dni  dzieci kończą później i  czekają 1, 20 h , a ponadto autobus jest w tym czasie zajęty. 
Następnie głos zabrał Pan Paweł Mytych  wyjaśniając kwestię oszczędności na dowozach dzieci mówiąc , że w br. gmina przeszła na  system  zakupu biletów miesięcznych, a w roku ubiegłym płaciła  z kilometra. Dodał, że  PKS Radom chcąc wejść na rynek zaproponował najniższą cenę  biletu miesięcznego - 22 zł.  to porównując w ten sposób policzony koszt dowozu z przetargiem ubiegłorocznym wychodzi znacznie mniej. Nadmienił również , że   kwestia dojazdów kierowcy autobusem szkolnym do domu  zostanie wyjaśniona. 
Skarbnik Gminy dodała, że oszczędności są na wykupie biletów i autobusie PKS Radom , natomiast na autobusie gminnym nie ma  oszczędności, gdyż wzrosła liczba godzin nadliczbowych dla kierowcy i opiekunki oraz koszt zakupu paliwa.

Ad. 9.   Zamknięcie obrad. 
W związku z tym, że porządek obrad  został wyczerpany Przewodnicząca Rady Gminy dokonała zamknięcia pierwszej sesji Rady Gminy.

Na tym protokół zakończono.                                                     Przewodnicząca Rady Gminy
Protokołowała: M. Gogacz                                                          Maria Halina Banaś


