Protokół XIII/2004
sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 kwietnia 2004r.

Czas trwania sesji od godz. 1200 do godz.1640.

Na 15 osobowy ustawowy skład Rady Gminy w sesji udział wzięło – 14 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 – spóźniona , dotarła o godz. 1410 i uczestniczyła w obradach 
                                   do końca  sesji.                                    
10. Henryk Sadura 
11. Wojciech Szczepaniak  
12. Jan Tyburcy  
13. Władysław Szewczyk
14. Jan Maj

Radni nieobecni :
1. Jolanta Jakubowska

Spoza składu Rady Gminy w obradach udział wzięli:
	Kierownik SPZOZ w Gniewoszowie – Barbara Kwiatoń

Księgowa SPZOZ w Gniewoszowie – Halina Balcerek
Dyrektor SP ZZOZ w Kozienicach – Tadeusz Molęda
Dyrektor Rejonowego Zakładu Energetycznego w Kozienicach – Kazimierz Goliński
Dyrektorzy szkół - zgodnie z listą obecności
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 odczytał proponowany porządek dzienny obrad:
1.  Otwarcie obrad.
2.  Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
3.  Omówienie problemu udziału gminy w dofinansowaniu Szpitalnego Oddziału    
      Ratunkowego  przy SP ZZOZ w Kozienicach.
4.   Przedstawienie informacji z zakresu działalności Zakładu Energetycznego na terenie   
      gminy.
5.   Sprawozdanie z działalności Wójta  Gminy za okres między sesjami Rady Gminy.
6.   Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za      
      2003r. i  udzielenia absolutorium dla  Wójtowi Gminy, w tym:
	rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2003r.,

zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu  oraz udzielenia  absolutorium dla Wójta Gminy,
przedstawienie opinii RIO dotyczących sprawozdania Wójta Gminy oraz wniosku Komisji Rewizyjnej,
głosowanie nad wnioskiem  Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla  Wójta Gminy.
7.   Funkcjonowanie placówek oświatowych na terenie gminy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego    
      Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie za 2003r 
9.   Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004r.. 
10. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Wójta Gminy Pana mgr      
      Wiesława Andrzeja Pawlonki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu określającego wysokość       
      oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat ,  
      motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród oraz niektórych innych     
      składników wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  oraz godziny doraźnych     
      zastępstw,  a także wysokość oraz szczegółowe zasady  przyznawania i wypłacania    
      dodatku mieszkaniowego uchwalonego uchwałą nr VII/73/2003 Rady Gminy w    
      Gniewoszowie z dnia 30 czerwca 2003r. ,zmienionego Uchwałą Nr XI/113/03 Rady      
      Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2003r.      
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia  istniejącej Gminnej Biblioteki Publicznej w     
      Gniewoszowie w samorządową inwestycję kultury i nadanie jej statutu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego mieszkańców wsi Gniewoszów   
 w celu wyboru sołtysa.
14. Pytania i wnioski. 
15. Zamknięcie obrad.     
  
Radny Mieczysław Kołdej zaproponował przeniesienie pkt 6  porządku dziennego obrad  i rozpatrzenie go po pkt 13. Radni wyrazili zgodę na proponowaną zmianę.

Przystąpiono do realizacji porządku dziennego obrad.                                                                                               
Ad. 2. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
           Przewodniczący stwierdził, że protokół z obrad poprzedniej sesji  Rady Gminy był wyłożony na sali obrad i poprosił o zgłoszenie uwag do treści protokółu. Nikt z radnych do jego treści nie wniósł uwag, wobec czego  poddał  fakt przyjęcia protokółu pod głosowanie – za przyjęciem protokółu głosowało 13 radnych – wszyscy radni obecni na sali.

Ad. 3. Omówienie problemu udziału gminy w dofinansowaniu Szpitalnego Oddziału    
           Ratunkowego   przy SP ZZOZ w Kozienicach.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu Pana Tadeusza Molędę – Dyrektora SP ZZOZ, który podziękował za zaproszenie na sesję, a następnie krótko przedstawił reprezentowaną przez siebie jednostkę – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach. Omówił głównie  problemy inwestycyjne szpitala powiatowego w związku z planowanym oddaniem w bieżącym roku dwóch nowych oddziałów: 
	szpitalnego oddziału ratunkowego  -poinformował o zadłużeniu SP ZZOZ, które wynosi 1.300.000 zł. za prace budowlane oraz braku środków na zakup  drobniejszego sprzętu medycznego ok. 85.000 zł.  

 oddziału rehabilitacyjnego – obecnie jest zakład rehabilitacji
oraz planowanym zakupie tomografu komputerowego – koszt 1.600.000 zł + adaptacja budowlana przystosowująca obecny zakład radiologii do zamontowania tego urządzenia – koszt ok. 250.000 zł. 

Na koniec swojego wystąpienia referujący zwrócił się z prośbą do Rady Gminy o przydzielenie środków na powyższe  cele, w zamian za co będzie można ubiegać się o otrzymanie środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w Kozienicach.  
Przewodniczący Rady Gminy podziękował Referującemu.

W wyniku podjętej dyskusji Radni zadeklarowali, możliwość przekazania  na SP ZZOZ w Kozienicach  kwoty 50.000 zł. upoważniając jednocześnie  Wójta Gminy, aby  przed  podjęciem przez Radę Gminy uchwały w tej sprawie i podpisaniem porozumienia wynegocjował  ze strony Starostwa zapewnienie, że gmina takie środki otrzyma z  możliwością uznawania faktur częściowych.

Ad. 4. Przedstawienie informacji z zakresu działalności Zakładu Energetycznego na    
           terenie   gminy.
             Jako następny głos zabrał Pan Kazimierz Goliński – Dyrektor Rejonowego Zakładu Energetycznego w Kozienicach, który poinformował, że gmina Gniewoszów jest jedną z 10 gmin obsługiwanych przez RZE w Kozienicach. Gmina  jest na co dzień obsługiwana przez pogotowie, które ma swoją siedzibę w Garbatce i wspomagane jest w dni świąteczne i w razie potrzeby przez pogotowie z rejonu Kozienic. Poinformował o stanie sieci energetycznej na terenie gminy  Gniewoszów oraz o planowanych na najbliższe lata zadaniach /pogrubienie przewodów, zmniejszenia awaryjności/tj: dokończenie sieci w Gniewoszowie, następnie w Zalesiu, Regów, Sarnów, Zdunków. Referujący poinformował  również o pracach, które zostały wykonane na wniosek Wójta Gminy w ramach środków jakie gmina płaci za konserwacje lamp. Dodał, że rok 2003 został zamknięty wynikiem dodatnim oraz  zadłużeniu RZE w firmach znajdujących się w stanie upadłości.

Radny Zdisław Dziuba zapytał „kiedy nastąpi realizacja wniosku złożonego do Wójta Gminy przez mieszkańców wsi Sarnów w celu założenia piątego przewodu  na prywatnej linii energetycznych od dawnej cegielni w kierunku Zdunkowa ?”
Wójt Gminy wyjaśnił, że zadanie to jest w trakcie realizacji. Dodał, że jego realizacja wiąże się  z wyasygnowaniem z budżetu gminy środków na zakup lamp.

Radny Henryk Sadura zgłosił wniosek o naprawienie lub wymianę 8 lamp w miejscowości Regów Stary oraz o podłączenie oświetlenia na odcinku  Kolona Regów od Pana S. do linii wysokiego napięcia 
Odnośnie pierwszej kwestii Dyrektor RZE odpowiedział, że najpóźniej na początku maja lampy zostaną naprawione. Natomiast w sprawie podłączenia oświetlenia wyjaśnił, że wniosek należy kierować do Wójta Gminy,  a on zleca Zakładowi Energetycznemu. 

Radny Roman Bąk zapytał jaka jest możliwość zmiany amperażu u indywidualnych odbiorców i czy ta zmiana leży w gestii Zakładu czy zainteresowanych osób?
Dyrektor RZE odpowiedział, że zmiana amperażu polega na zmianie mocy, a co z tym się wiąże także z wniesieniem przez indywidualnych odbiorców tzw. opłaty przełączeniowej w wysokości 100 zł. za 1Kw. Dodał, że Zakład Energetyczny opłaca przewód i wykonanie.

Radna Maria Halina Banaś zapytała „czy koszty wycięcia gałęzi z nad linii energetycznych znajdujących się w polu , a stanowiących zagrożenie ponosi rolnik, czy Zakład Energetyczny?”
Dyrektor RZE wyjaśnił, że jeżeli gałęzie znajdują się nad linią wysokiego napięci wycięcie  ich zawsze jest bezpłatne i  należy do obowiązku Zakładu Energetycznego.
 
Ad. 5.   Sprawozdanie z działalności Wójta  Gminy za okres między sesjami Rady     
             Gminy.
	Wójt gminy na wstępie przypomniał swój program wyborczy i odniósł się do składanych deklaracji przedwyborczych. Następnie przedstawił sprawozdanie za okres między sesjami i poinformował o:
	 wyborach do Parlamentu Europejskiego,

nie wpłaceniu pierwszej raty zobowiązania przez  znaczną część osób deklarujących   
chęć podłączenia do sieci wodociągowej, która ma być budowana w ramach zadania inwestycyjnego – kompleksowego wodociągowania gminy,   
osobach zainteresowane kupnem fortu wojskowego w Borku,
uwzględnieniu trzech wniosków na drogi dojazdowe do pól w miejscowościach: Markowola, Wólka Bachańska, Borek,
 podpisaniu porozumienia na dokończenie drogi Chechły – Gniewoszów oraz  uzyskaniu wstępnej deklaracji na wykonanie ok. 500 m drogi w Regowie Starym 
wizycie  Dyrektora Zarządu dróg Wojewódzkich – Pan Chojnackiego i omówieniu kwestii odprowadzanie wód deszczowych w Gniewoszowie i w Borku Fort , 
oczyszczaniu poboczy w Zwoli prze Zarząd Dróg Powiatowych w Kozienicach,
przywiezieniu płyt chodnikowych demontowanych ze stadionu sportowego w Kozienicach z przeznaczeniem na zabezpieczenie cmentarza wojskowego oraz 3 wywrotek na drogi do Borku,
przeprowadzonych zebraniach sprawozdawczych OSP we wszystkich jednostkach, poinformował również o sprzedaży samochodu należącego do OSP w Sarnowie za 1.800 zł.,
przedstawił informację z zakresu działania referatu finansowego,
poinformował o zmniejszeniu subwencji oświatowej o 54.000 zł.
-     spływie podatku z poszczególnych sołectw,
	przedstawił koszty energii za 2003r.,

poruszył temat podniesienia ceny wody o 0,10 zł.,
zmianie projektu organizacyjnego i zmniejszeniu zatrudnienia w Urzędzie Gminy oraz o konieczności połączenia niektórych klas.

Radny Andrzej Gugała zapytał, czy istnieje konieczność zatrudniania Zastępcy Wójta na pełnym etacie?
Wójt Gminy wyjaśnił, że w większości gmin  jest zatrudniony Zastępca Wójta lub Sekretarz. Dodał, że  pozostawia ten problem otwarty i będzie w tej sprawie prowadził rozmowy z Prezydium Rady Gminy oraz  Zastępcą Wójta.
 
Ad. 6.   Funkcjonowanie placówek oświatowych na terenie gminy.
Dyrektorzy szkół z terenu gminy przedstawili informacje na temat funkcjonowania
poszczególnych placówek oświatowych, zwracając uwagę na ilość uczniów, stan zatrudnienia i osiągnięcia szkół oraz   koniecznych do przeprowadzenia remontach.
Dyrektorzy szkół nawiązując do przygotowanych projektów organizacyjnych na rok szkolny 2004/2005  zwrócili się z prośbą do Wójta Gminy i Rady Gminy o rozpatrzenie jeszcze raz kwestii łączenia klas. Podkreślając, że przedmiotem ich troski jest dobro uczniów. 
Z podobną prośbą wystąpiła Pani L. B.  -nauczycielka kl. II z PSP w Wysokim Kole liczącej 12 uczniów, a  która wg propozycji organu prowadzącego  ma zostać połączona z klasą III liczącą 15 uczniów. 
Radni  podjęli dyskusję w  przedmiocie łączenia klas zobowiązując Wójta Gminy do przeprowadzenia jeszcze raz  wnikliwej analizy projektów organizacyjnych.
Wójt Gminy  poinformował, że nie jest to ostateczna decyzja i będą jeszcze prowadzone rozmowy z dyrektorami szkół, poinformował również  o zmniejszeniu subwencji oświatowej o 54.000 zł., co jeszcze bardziej przyczyniło się do konieczności szukania oszczędności .

Ad. 7.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego   
             Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie za     
             2003r .
	Kierownik SPZOZ – Pani Barbara Kwiatoń przedstawiła i omówiła sprawozdanie finansowe SPZOZ za 2003r. Następnie odczytała projekt uchwały, w związku z tym , że nikt  nie zgłosił uwag Przewodniczący Rady Gminy poddał fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za  przyjęciem uchwały głosowało 13 osób – wszyscy radni obecni na sali obrad.
Uchwała Nr XIII/122/04.

 Kierownik SPZOZ poinformowała, że podpisała umowę z lekarzem dermatologiem, który przyjmuje  w każdą pierwszą sobotę miesiąca oraz od 1 maja podpisze umowę z lekarzem neurologiem. Następnie przedstawiła planowane na 2004r. zadania inwestycyjne, tj.: wymiana pieca co, kaloryferów, malowanie łazienek, modernizacja rejestracji, wykonanie podjazdu dla inwalidów. Poinformowała również Radę Gminy o wniosku w sprawie przekazanie z budżetu gminy 10.000 zł. na wymianę drzwi wejściowych. 
Wójt wyjaśnił, że kwestia ta jest rozpatrywana i ewentualnie skieruje do wykonania niektórych prac pracowników prac publicznych.

Ad. 8.   Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004r.

Skarbnik Gminy omówiła i odczytała następujące projekty uchwał:
1/  W sprawie wprowadzenia do budżetu gminy dotacji celowej z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w wysokości 100.000 zł. na realizację inwestycji wodociągowych. Radni nie zgłosili pytań 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.
Uchwała Nr XIII/123/04

2/   W sprawie wprowadzenia dotacji celowej w wysokości 3.800 zł. na zakupy inwestycyjne związane z prowadzeniem spraw z zakresu świadczeń rodzinnych. Radni nie zgłosili pytań 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. 
Uchwała Nr XIII/124/04
3/ W sprawie refundacji wydatków poniesionych na oświetlenie uliczne dróg powiatowych i wojewódzkich. W związku z tym, że Radni nie zgłosili pytań 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.
Uchwała Nr XIII/125/04

4/ W sprawie wprowadzenia środków przekazanych z Zarządu Agencji Nieruchomości Rolnych na dożywianie dzieci z rodzin popeegierowskich w kwocie 2.597zł. 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.
Uchwała Nr XIII/126/04

5/ W sprawie wprowadzenia środków w wysokości 14.352 zł. z Powiatowego Urzędu Pracy  na wynagrodzenia  dla pracowników interwencyjnych. Radni nie zgłosili pytań 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.
Uchwała Nr XIII/127/04

6/ W sprawie zmniejszenia wydatków budżetowych spowodowanych zmniejszeniem o kwotę  54.000 zł subwencji oświatowej. Radni nie zgłosili pytań 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.
Uchwała Nr XIII/128/04
	
	Poinformowała również o wniosku Komendy Wojewódzkiej Policji  w Radomiu  o dofinansowanie  zakupu pojazdów  dla jednostek Policji . Wyjaśniła, że chodzi tu o kwotę 10.000 zł. 
Radni w wyniku podjętej dyskusji  zdecydowali, że z powodu braku środków finansowych nie mogą  dofinansować  zakupu pojazdów dla jednostek Policji.

Ad. 9.   Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Wójta Gminy Pana mgr    
              Wiesława Andrzeja Pawlonki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Pani Danucie Gogacz – Sekretarzowi Urzędu Gminy, która poinformowała, że projekt uchwały był szczegółowo omawiany na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy. Niemniej wyjaśniła, że konieczność zmiany wynagrodzenia wynika z przepisów ustawy i ma  charakter obligatoryjny. Wyjaśniła, że pracodawcą dla Wójta Gminy jest Rada Gminy i to w jej gestii leży zmiana wynagrodzenia. Dodała również, że Wójt Gminy ma obecnie najniższe wynagrodzenie zasadnicze w grupie dlatego należy się liczyć z tym, że co roku będzie konieczność zmian wynagrodzenia. 
Następnie Referująca odczytała projekt uchwały i poddano fakt jej przyjęcia pod głosowanie. Za  przyjęciem uchwały głosowało 14 osób - wszyscy obecni na sali obrad.
Uchwała Nr XIII/129/04

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu określającego   
              wysokość  oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za     
              wysługę lat ,  motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród oraz   
              niektórych innych   składników wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe    
              oraz godziny doraźnych  zastępstw,  a także wysokość oraz szczegółowe zasady    
              przyznawania i wypłacania   dodatku mieszkaniowego uchwalonego uchwałą nr   
              VII/73/2003 Rady Gminy w  Gniewoszowie z dnia 30 czerwca 2003r.,   
              zmienionego Uchwałą Nr XI/113/03 Rady  Gminy w Gniewoszowie z dnia 29  
              grudnia 2003r.      
  	Przewodniczący Rady Gminy ponownie udzielił głosu Pani Danucie Gogacz – Sekretarzowi Urzędu Gminy, która omówiła zmiany do regulaminu określającego wysokość  oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków i poinformowała, że projekt uchwały oraz Aneksu był przesyłany do Prezesa Zarządu ZNP w Kozienicach oraz Prezesa Ogniska ZNP w Gniewoszowie. Dodała, że w ciągu 30 dni nie wpłynęła żadna odpowiedź, dlatego też Rada Gminy ma prawo podjąć taką uchwałę. Radni nie wnieśli uwag do odczytanego projektu uchwały w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy poddał fakt jej przyjęcia  pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 osób wszyscy radni obecni na sali obrad.
Uchwała Nr XIII/130/04

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia  istniejącej Gminnej Biblioteki     
             Publicznej w Gniewoszowie w samorządową inwestycję kultury i nadanie jej   
             statutu.
      	Głos zabrała Pani Danuta Gogacz – Sekretarz Urzędu Gminy, która poinformowała, że projekt uchwały był szczegółowo omawiany na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy. Dodatkowo wyjaśniła, że zadania statutowe biblioteki zwiększono jedynie o rozprowadzanie biuletynu informacyjnego gminy Gniewoszów. 
 Radni nie wnieśli uwag wobec czego Przewodniczący Rady Gminy poddał fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 osób wszyscy radni obecni na sali obrad.
Uchwała Nr XIII/131/04

Przewodniczący Rady Gminy zarządził przerwę od godz. 1540 do godz. 1550.

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego mieszkańców wsi     
             Gniewoszów  w celu wyboru sołtysa.
      	Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przedstawienie stosownego projektu uchwały Inspektora ds. obsługi Rady Gminy, który poinformował, że obecny sołtys wsi Gniewoszów – Pani Krystyna Solecka złożyła rezygnację z dalszego pełnienia tej funkcji. Dodatkowo wyjaśniła, że  zgodnie z przepisami nowego statutu uchwalonego w 2003r. zebranie wiejskie zwołuje rada gminy, wyznaczając jednocześnie termin, miejsce i przewodniczącego zebrania.
Następnie odczytała projekt uchwały. Radni nie wnieśli uwag, w związku z czym podano fakt przyjęcia uchwały pod glosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 osób wszyscy obecni na sali obrad.
Uchwała Nr XIII/132/04

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu   
             gminy za  2003r. i  udzielenia absolutorium dla  Wójtowi Gminy.
   
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że  każdy z radnych otrzymał materiał 
sprawozdawczy , który był także omawiany  na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy i poprosił o ewentualne pytania i dyskusję nad sprawozdaniem – nikt z radnych  nie zabrał głosu wobec czego  Przewodniczący  poprosił Skarbnika Gminy  - Panią Marię Woźniak  o odczytanie opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Warszawie – Zespół w Radomiu  o przedłożonych przez Wójta Gminy  Gniewoszów sprawozdaniu  z wykonania budżetu  za 2003r. 
Następnie poprosił Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Pana Andrzeja Gugałę o odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej  w sprawie udzielenia absolutorium  oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Warszawie Zespół w Radomiu o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium  Wójtowi Gminy.
Do przedstawionego materiału sprawozdawczego uwag nie wniesiono, wobec czego Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie  nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej  o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
Na ustawowy 15-toosobowy skład Rady Gminy w Gniewoszowie w głosowaniu jawnym nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej  udział wzięło  14 radnych – wszyscy radni obecni na sali obrad głosowali  za przyjęciem wniosku Komisji Rewizyjnej, tj. za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy.
Uchwała Nr XIII/133/04
 
Ad. 14. Pytania i wnioski.

	Radny Zdzisław Dziuba złożył ustną rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Społecznej  SPZOZ w Gniewoszowie i porosił o wybranie nowego przedstawiciela.

	Radny Jan Maj wnioskował o wykonanie odcinka drogi powiatowej w Markowoli oraz o nawiezienie gruzu na drogę w Marianowie.
	Wójt Gminy, poinformował, że jedna wywrotka gruzu kosztuje 1.000 zł. natomiast w przypadku gruzu , który jest  przywożony z demontowanego stadionu w Kozienicach płaci się tylko za transport. Dodał również, że gruz na drogę w Marianowie zostanie przywieziony , ponieważ Burmistrz Kozienic obiecał, że otrzymamy jeszcze 5 składów.  

	Radny Zbigniew Koziara przypomniał o  zgłoszonych przez siebie wnioskach w sprawie wykonania drogi na Prusiny ze środków pochodzących ze sprzedaży majątku w miejscowości Sarnów.
	Wójt Gminy  wyjaśnił, że w bieżącym roku nie może obiecać, że droga na Prusiny zostanie wykonana, dodał, że realizację tego zadania planuje na przyszły rok. Wyjaśnił także, że długość wykonanej drogi będzie uzależniona od posiadanych środków finansowych. 

Sołtys Wsi Wólka Bachańska ponowił prośbę o jedną  wywrotkę gruzu.   

Sołys Wsi Kociołek zgłosił wniosek o zrównanie poboczy wzdłuż drogi od Sarnowa w kierunki Bierdzieży.
Wójt Gminy poinformował, że wniosek zostanie zgłoszony do Zarząd Dróg Powiatowych w Kozienicach. 

	Pan Marian Frądczyk poruszył temat utworzenia liceum profilowanego na terenie gminy.
	Dyrektor Publicznego Gimnazjum _ Pani Eżbieta Łyszcz udzieliła odpowiedz, że w wyniku przeprowadzonego sondażu w jej placówce 13 uczniów wyraziło zainteresowanie dalszą edukacją  w  tak utworzonym liceum.
Radni wyrazili opinię, że z powodu braku środków finansowych i  zainteresowania ze strony młodzieży taka szkołą należy wstrzymać się z tworzeniem liceum profilowanego.

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał Sołtysom o organizowaniu sprawozdawczych zebrań wiejskich . Zaapelował również do radnych i sołtysów o przekazanie części diety i finansowe wsparcie  chorego chłopca – D. C. z Regowa Starego.

Ad. 15. Zamknięcie obrad.

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

