
Protokół Nr XXX/2006
z sesji Rady Gminy, która  odbyła się  w dniu 29 czerwca 2006 r.



Czas trwania sesji od godz. 1315 do godz.1440.

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 – spóźniony , uczestniczył w obradach od godz. 14 00
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. Andrzej Gugała
14. Jolanta Jakubowska
Radni nieobecni:
1. Jan Maj

Spoza składu Rady Gminy w obradach udział wzięli:
-	pracownicy Urzędu Gminy zgodnie z listą obecności
-	kierownicy jednostek organizacyjnych – zgodnie z listą obecności
-	sołtysi zgodnie z listą obecności
-	Kierownik Posterunku Policji w Gniewoszowie – Wacław Postek
-	Radny Powiatowy – Marian Frądczyk


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, kierowników jednostek organizacyjnych,  pracowników Urzędu Gminy oraz zaproszonych gości.   
Stwierdził quorum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał.  Po czym zaproponował  wprowadzenie zmian do porządku obrad następującej treści:
- dodanie  pkt 10 w brzmieniu „Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia wysokości  opłaty za wodę”,
- dodanie pkt 11 w brzmieniu „Podjęcie uchwały  w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie dostarczania  wody z wodociągu  gminnego, wywozu ścieków  na terenie gminy Gniewoszów oraz zasad kalkulacji ceny  1m3 ścieków  z nieruchomości  stanowiących  własność gminy” .
Natomiast dotychczasowe punkty „Pytania  i wnioski” i „Zamknięcie obrad” otrzymały odpowiednio  12 i 13 punkt porządku  dziennego.

Następnie odczytał   zmieniony porządek 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.   Funkcjonowanie placówek oświatowych na terenie  gminy.
5.   Informacja na temat ładu i porządku publicznego na terenie gminy  Gniewoszów.
6.   Podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian  do budżetu gminy  na 2006r.  
7.   Podjęcie uchwały w sprawie  przeprowadzenia  konkursu  na kandydata na  stanowisko
      Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów.
8.   Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia środków finansowych  na pomoc      zdrowotną  
      dla  nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów.
9.   Podjęcie uchwały w sprawie   przyjęcia zmian  Statutu   Związku Gmin Ziemi 
      Kozienickiej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia wysokości  opłaty za wodę . 
11. Podjęcie uchwały  w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie dostarczania wody z
      wodociągu  gminnego, wywozu ścieków  na terenie gminy Gniewoszów oraz zasad
      kalkulacji ceny  1m3 ścieków  z nieruchomości  stanowiących  własność gminy.
12. Pytania i wnioski. 
13. Zamknięcie obrad.
Za wprowadzonymi zmianami w porządku dziennym obrad głosowali wszyscy radni obecni na sali obrad – 13 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 Nr XXIX/2006 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 - 13 osób (w czasie głosowania nieobecny był Radny Roman Bąk).

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 o pracach podjętych w  okresie od dnia 27 kwietnia  do dnia 28 czerwca br. – sprawozdanie stanowi załącznik nr 1  do niniejszego protokołu. Ponadto Wójt Gminy omówił szczegółowo następujące zagadnienia:
- budowy drogi  wojewódzkiej  od cmentarza w Gniewoszowie do cmentarza w Wysokim Kole informując, że kilkakrotnie   był  konsultowany projekt tej drogi  i dokumentacja  jest  już prawie  wykonana, w związku z czym  prawdopodobnie w bieżącym roku  zostanie wykonany  pierwszy etap drogi od  cmentarza w Gniewoszowie do ronda.  
- wniosków złożonych do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie wykonania modernizacji dróg dojazdowych   w miejscowościach Sławczyn i Borek informując, że  otrzymał  negatywną odpowiedź,  dlatego też odwołał się od tej decyzji  i  ostateczną odpowiedź otrzyma w połowie lipca. 
- dowodociągowania gminy  informując, że  na końcowym etapie jest przygotowanie dokumentacji  i wspólnie z Radą Gminy zostanie podjęta  decyzja  o kolejności  wykonania wodociągowania, ponieważ na pewno  całe zadanie  nie  zostanie wykonane  w jednym roku,
- poinformował również , że trwają prace  nad opracowaniem dokumentacji w celu  modernizacji stacji uzdatniania wody w Oleksowie, 
-  oświetlenia gminy informując, że   została wykonana wizja lokalna  wraz z Dyrektorem ZEORK w Kozienicach i ustalono, iż  dodatkowe lampy zostaną zainstalowane w następujących miejscowościach: Zdunków, Regów Stary, Boguszóka, Wysokie Koło. Nadmienił w tym miejscu, że plan wydatków budżetowy na  oświetlenie uliczne przewidywał 85.000 zł. do chwili obecnej wydatkowano 35.000 zł. , a więc pomimo tego, że  światło paliło się dłużej powstały w budżecie gminy  oszczędności w związku z instalacją  zegarów astronomicznych,  
- poinformował, że nadal ciągnie się sprawa bezpańskich psów, ponieważ wg Pana  S. właściciela krowy, która została pogryziona przez  bezpańskie psy , ponieważ  psy które  zostały wyłapane, to nie te, które wskazał w skardze.  Dodał, że w związku z powyższym wysłał pismo  do Pana S. i Pana M. G., aby wskazali , psy które pogryzły krowę, ponieważ wyłapywanie wszystkich psów bezpańskich  obciążyło by  znacznie budżet gminy.  

Ad. 4.   Funkcjonowanie placówek oświatowych na terenie  gminy.
Przewodniczący Rady Gminy  udzielił głosu dyrektorom szkół funkcjonujących na terenie gminy Gniewoszów:
Jako pierwsza  zabrała głos  Pani Elżbieta Łyszcz – Dyrektorka Publicznego Gimnazjum w Gniewoszowie, która    poinformowała, że projekt organizacyjny na rok szkolny 2006/2007 nie ulegnie radykalnej zmianie. Następnie  podała kilka danych szczegółowych informując,  że liczba godzin w roku  szkolnym 2005/2006 wynosiła 285, a roku 2006/2007 wyniesie 266 , liczba godzin  ponadwymiarowych wynosiła 21 , a w roku  szkolnym 2006/2007 będzie ich tylko 8, uczniów było 172 , a w przyszłym roku będzie  164. Następnie poinformowała, że nauczycieli zatrudnionych na pełny etat jest 12 - tu,  na niepełnym etacie  5 osób i dopełniających etat 2 osoby, z czego  16 –tu  nauczycieli posiada studia wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, 2 osoby studia wyższe zawodowe  i 11 – tu nauczycieli posiada dwa kierunki nauczania , są też nauczyciele z trzema kierunkami. Poinformowała również, iż został wystawiony wakat na 16 godzin lekcyjnych  wychowania fizycznego i poszukiwany jest nauczyciel stażysta. Przedstawiła także informacje  o  stopniach awansu  zawodowego  posiadanych przez nauczycieli  zatrudnionych w jej placówce.
Referująca kolejno omówiła  wyniki egzaminów, dodając że są zadawalające, z części  humanistycznej średnia szkoły wynosi 32,74, średnia powiatu – 30, 89, kraju – 31,4, natomiast z części matematyczno – przyrodniczej średnia szkoły wynosi 24,13, średnia powiatu 23,54, krajowa 23. Nadmieniła, że jeżeli chodzi o wyniki nauki osiągnięte w bieżącym roku szkolnym byłyby one  niewątpliwie wyższe gdyby były mniej liczne klasy i miała miejsce  specyficzna sytuacja, że na 56 dzieci  było  15 uczniów  z obniżonym poziomem  wymagań. 
Następnie  podziękowała, za wykonanie remontu generalnego łazienek na parterze i wnioskowała o wykonanie remontu na I i II piętrze, ponadto podziękowała, za zakupienie stolików i krzesełek na stołówkę szkolną, do pracowni  komputerowych, planowaną modernizację boiska i plany związane z zagospodarowaniem  piwnic pod szkołą w Gniewoszowie. Dodała, że  w okresie wakacji   w salach lekcyjnych zostaną wykonane podłogi metodą termiczną ze środków zarobionych przez radę rodziców i nauczycieli. Podziękowała  również  Radzie Gminy za trafną decyzję dotyczącą   zatrudnienia pedagoga szkolnego, ponieważ zatrudniona osoba jest osobą bardzo kompetentną.
Referująca ponowiła  prośbę o namalowanie pasów  na drodze powiatowej  przy ul. Konopnickiej w Gniewoszowie zabezpieczających przejście dla pieszych od szkoły  do boiska szkolnego. 
Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że  z namalowaniem pasów wstrzymujemy się, do czasu  wykonania ogrodzenia wokół boiska, aby  namalować pasy naprzeciw   bramy   wjazdowej na boisko szkolne. 

 Jako kolejna głos zabrała Pani Teresa Filiks – Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gniewoszowie, która na wstępie omówiła projekt  organizacyjny na rok szkolny 2006/2007 , zaznaczając, że będzie   176 uczniów oraz  36 dzieci w przedszkolu, z czego 21 w klasie „0” , dojeżdżających uczniów będzie 124, planowanych godzin lekcyjnych 275, zatrudnionych nauczycieli 18-tu  , w niepełnym etacie zatrudnionych będzie   2 nauczycieli,  20,5 godzin ponadwymiarowych w szkole  i 5 godzin ponadwymiarowych w przedszkolu. Poinformowała także o stopniach awansu zawodowego posiadanych przez nauczycieli w podległej jej placówce:  3-ch nauczycieli dyplomowanych,  2-ch kontraktowych, 12-tu mianowanych. Także podziękowała za remont łazienek  na parterze i zwróciła się z prośbą o  wykonanie łazienek na I i II piętrze. Nadmieniła, że koszt   remontu  kuchni wraz z położeniem  płytek na podłodze  jest  bardzo duży dlatego też   należy się z  tą inwestycją w bieżącym roku wstrzymać i ograniczyć się jedynie do pomalowania  ścian.
Poinformowała również, że  czterech uczniów reprezentowało szkołę w Mistrzostwach Polski oraz w różnych konkursach przedmiotowych i dzięki radzie rodziców zostali  odpowiednio wynagrodzeni.  Wśród  koniecznych prac remontowych wymieniła  remont kuchni , wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze przy ul. Zwoleńskiej w Gniewoszowie, którą znaczna część dzieci  dochodzi do szkoły, oraz  poparła wniosek  Dyrektorki  Publicznego Gimnazjum w Gniewoszowie w przedmiocie  konieczności namalowania   pasów  na  drodze  przy ul. Konopnickiej w Gniewoszowie przy szkole. 

Następnie informację  na temat podległej jej placówki  złożyła Pani  Joanna Kowalczyk – Dyrektor  PSP w  Wysokim Kole, która poinformowała, że  20 dzieci ukończyło klasę  „VI”, a przyjdzie do klasy „I” tylko  7 dzieci, klasa „0” będzie liczyła 11 dzieci i  jest  zgłoszone sporo pięciolatków. Zatrudnionych jest 12 nauczycieli, z czego  7 na pełnym  etacie, 2  osoby na pełnym etacie, ale dopełniające etat w gimnazjum i 3 osoby  w niepełnym wymiarze , od 1 marca  zatrudniona jest pani pedagog w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Odnośnie awansu zawodowego poinformowała, że w szkole pracuje 3 nauczycieli dyplomowanych, 8 mianowanych, 1 kontraktowy  i 1 stażystka – pani pedagog, ponieważ ma tylko 2 godziny  i ma zamkniętą drogę awansu zawodowego. Nadmieniła również, że Kuratorium Oświaty nie wyraziło  zgody na uznanie  nauczycielowi  kwalifikacji za zbliżone i  31 maja  musiała dać wypowiedzenie warunków pracy nauczycielowi  z niemal 30- letnim stażem i zatrudnić go  na 12/18 etatu, a jeżeli nikt się  nie zgłosi do września to wówczas  ponownie  przekaże te godziny  w/w nauczycielowi, aby mógł dopracować do  emerytury na pełnym etacie. Dodała, że zmniejszyła się liczba godzin lekcyjnych, ponieważ połączono w-f  w klasach „0” i „I”  i  klasach „IV” i „V”.  Na koniec  powiedziała, że wyniki sprawdzianu   były najgorsze w historii sprawdzianów kl. „VI” , które odbywają się od  4 lat, z tym, że wyniki osiągnięte przez uczniów  PSP w Wysokim Kole  w porównaniu  z  wynikami  powiatowymi i krajowymi  są lepsze. Poinformowała także, iż w drodze decyzji  Ministerstwa Oświaty  przyznano PSP w Wysokim Kole pracownię komputerową. 
Dyrektor  PSP w  Wysokim Kole poinformowała o koniecznych  do przeprowadzenia pracach: okablowanie  sali  komputerowej, położenie płytek w kuchni – 30m2. 

Jako ostatnia głos zabrała Pani Dorota Janus - Dyrektor PSP w Borku, która informując o działalności podległej jej placówki powiedziała, że w roku  szkolnym 2006/2007  będzie  5 oddziałów, ponieważ dwa oddziały będą łączone tj. „0” z kl. „I” i kl. „II” z  „III”. Dodała, że dużą bolączką takiego rozwiązania jest fakt niedopuszczenia do  szkoły  pięciolatków. Nauczycieli w pełnym wymiarze będzie zatrudnionych  5-ciu,  i w niepełnym 6-ciu,  godzin lekcyjnych w porównaniu z rokiem 2005/2006 będzie  mniej, natomiast będzie więcej  godzin ponadwymirowych (18), ponieważ    klasy  łączone  część zajęć muszą mieć rozłączną. Na koniec poinformowała, że  rozpoczęły się przygotowania  do nowego roku szkolnego poprzez podjęcie prac malarskich.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował dyrektorom szkół  za przedstawione informacje. 

Ad. 5.   Informacja na temat ładu i porządku publicznego na terenie gminy  
             Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu
Przewodniczący Rady  Gminy udzielił  głosu Panu Wacławowi Postkowi – Kierownikowi Posterunku Policji w Gniewoszowie , który przedstawił informację  na temat  bezpieczeństwa w Gminie Gniewoszów oraz porównał dane  statystyczne z  gminą Sieciechów,  która obsługiwana jest również przez Posterunek Policji w Gniewoszowie. W/w informacja stanowi załącznik  do niniejszego protokołu.  
Ponadto nadmienił, że zachodzi konieczność oczyszczenia poboczy  w stronę  Borku i Regowa Starego, co stanowi zagrożenie dla kierujących pojazdami oraz  podłączenia lampy ulicznej znajdującej się  w Oleksowie  naprzeciw posesji   Pana P. i w Gniewoszowie przy ul . Zielonej naprzeciw  baru. Zaznaczył z cała odpowiedzialnością , że na terenie gminy jest bardzo dużo pijaństwa. Natomiast nawiązując  do sprawy  dotyczącej  bezpańskich psów i pogryzienia krowy Pana S. wyjaśnił, że wskazane jest, aby  zwrócić się o rozpoznanie psów  do Pana Mariusza Glegoły, który był  świadkiem  zajścia i  odganiał psy  od krowy. Dodał, że  w przypadku  psów bezpańskich  biegających po Gniewoszowie nie może Policja podjąć żadnych kroków, ponieważ nie ma właściciela. 
Kierownik Posterunku Policji w Gniewoszowie poinformował, że  współpraca  z Wójtem Gminy układa się dobrze i jest w stałym kontakcie z Wójtem Gminy natomiast  policjanci dzielnicowi są w stałym kontakcie z sołtysami.
Zaapelował o przeprowadzenie kontroli przed zamknięciem szkół na czas wakacji, zwracanie uwagi na  sąsiadów,  obce osoby przebywające na terenie  gminy  , właścicieli  samochodów na obcych numerach rejestracyjnych poruszających się po terenie gminy. 
Do przedstawionej informacji  radni nie wnieśli pytań, w związku z czym   Przewodniczący Rady Gminy podziękował referującemu.

Ad. 6.   Podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian  do budżetu gminy  na 2006r.  
Skarbnik Gminy zabierając głos omówiła projekty uchwał wprowadzających zmiany do budżetu gminy:
1/ Uchwała w sprawie  zwiększenia  dochodów  budżetowych i jednoczesnego zwiększenia   wydatków , poprzez wprowadzenie  do budżetu gminy środków otrzymanych w formie dotacji z Urzędu  Mazowieckiego w zakresie pomocy dla uczniów, pomocy  społecznej i stypendiów szkolnych o łączną kwotę 100.709 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. Po czym Przewodniczący Rady Gminy stwierdził przyjęcie uchwały.
Uchwała Nr XXX/260/06
2/ Uchwała dotycząca wprowadzenia zarówno po stronie dochodów jak i wydatków środków w wysokości  375.000 zł. z  tytułu podziału  Powiatowego Funduszu Ochron Środowiska w Kozienicach na realizację zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem: 
- 165.000 zł na  realizację zadania pod nazwą dowodociuiągowanie gminy,
- 160.000 zł.  na modernizację stacji uzdatniania wody w Oleksowie
-   50.000 zł. na awaryjne  ujęcie wód  podziemnych w stacji  wodociągowej  w Zdunkowie.
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. Po czym Przewodniczący Rady Gminy stwierdził przyjęcie uchwały.
Uchwała Nr XXX/261/06
3/ Uchwała w sprawie przeniesienia wydatków  budżetowych  między  paragrafami w budżecie gminy na 2006r. Skarbnik Gminy wyjaśniła, że  Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy do przenoszenia wydatków między paragrafami w budżecie gminy , to niemniej jednak  paragrafów o których mówi niniejsza uchwała nie ma, ponieważ gmina otrzymała dwóch pracowników interwencyjnych w ramach programu z Unii Europejskiej  „Od zależności do samodzielności „ i musi być wyeksponowany udział własny gminy,  dlatego też to co było w paragrafach płacowych przeniesione zostanie do nowego paragrafu  i będzie stanowić udział własny gminy w realizacji tego programu.   
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. Po czym Przewodniczący Rady Gminy stwierdził przyjęcie uchwały.
Uchwała Nr XXX/262/06

Ad. 7.   Podjęcie uchwały w sprawie  przeprowadzenia  konkursu  na kandydata na 
             stanowisko Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił  o  omówienie projektu uchwały Panią Sekretarz Gminy ,  która przypomniała, że projekt uchwały był już szczegółowo omawiany i analizowany w  czasie posiedzeń  komisji stałych Rady Gminy. Dodała, że  po podjęciu  powyższej uchwały  Wójt Gminy w drodze   zarządzenia powoła komisję, do którego załącznikiem będzie  ogłoszenie o konkursie  i warunkach jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko kierownika biblioteki. 
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. Po czym Przewodniczący Rady Gminy stwierdził przyjęcie uchwały.
Uchwała Nr XXX/263/06

Ad. 8.   Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia środków finansowych  na pomoc        
             zdrowotną   dla  nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów.
 Przewodniczący Rady Gminy  poprosił o  omówienie projektu uchwały Panią Skarbnik  Gminy, która poinformowała, że  do tej pory pomoc zdrowotna jaka przysługuje nauczycielom  czynnym i nauczycielom rencistom i emerytom była  przyznawana przez komisję działającą przy Urzędzie Gminy . A w związku z tym, że wydatki  są księgowane odrębnie na poszczególne szkoły, lepszym rozwiązaniem  będzie, gdy podział  środków pochodzących z  funduszu  zdrowotnego pozostanie przy szkołach. Zgodnie  z postanowieniami uchwały  każda dyrektorka opracuje regulamin przyznawania  zasiłków zdrowotnych oraz powoła swoją komisję, która będzie dokonywała podziału tych środków. Dodała, że odpis  stanowi 0,3% w skali roku od naliczonego  funduszu płac. 
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. Po czym Przewodniczący Rady Gminy stwierdził przyjęcie uchwały.
Uchwała Nr XXX/264/06

Ad. 9.   Podjęcie uchwały w sprawie   przyjęcia zmian  Statutu   Związku Gmin Ziemi 
             Kozienickiej.
 Przewodniczący Rady Gminy  poprosił o zabranie głosu  panią inspektor  ds. obsługi rady gminy , która wyjaśniła przyczyny  konieczności podjęcia  nowej  uchwały  w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin  Ziemi Kozienickiej. Poinformowała, że pierwsza uchwała w w/w sprawie,  którą podjęła Rada Gminy w Gniewoszowie- tj. uchwała Nr  XX/193/05 z dnia 21 marca  2005r. w sprawie  zmiany  Statutu Związku  Gmin Ziemi Kozienickiej została unieważniona  w drodze rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Mazowieckiego z dnia 20  kwietnia  2005r. , ponieważ Rada Gminy   zamiast przyjąć zaproponowane  zmiany  do statutu Związku Gmin Ziemi Kozienickiej  dokonała zmian  w statucie  Związku, do  czego zgodnie z  ustawą o samorządzie gminnym  uprawnione jest  Zgromadzenie Związku. W związku z powyższym wyjaśniła, że nie  można  było   podjąć uchwały w sprawie  reasumpcji uchwały, w stosunku do której  stwierdzono nieważność i  nie było jej w obrocie prawnym. Dodała, że  stąd też zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały w sprawie  przyjęcia zmian  Statutu Związku  Gmin Ziemi Kozienickiej. Następnie odczytała projekt 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 Radni obecni na sali obrad  – 14 osób. Po czym Przewodniczący Rady Gminy stwierdził przyjęcie uchwały.
Uchwała Nr XXX/265/06

Ad.10.  Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia wysokości  opłaty za wodę . 
 Przewodniczący Rady Gminy poprosił o odczytanie projektu uchwały panią inspektor ds. obsługi rady gminy. Odnośnie  odczytanego projektu uchwały głos zabrali:
Radny - Pan  Henryk  Sadura  zaproponował, aby Rada Gminy wstrzymała się z tą decyzją  , pozostawiając ją    do rozpatrzenia Radzie Gminy wybranej na nową kadencję. 
Przewodniczący Rady  Gminy wyjaśnił, że zgodnie z  ustaleniami  poczynionymi przez Radę Gminy na początku kadencji  cena wody  rokrocznie  jest podnoszona  o 0,10 zł. Dodał, że w momencie rozpoczęcia  kadencji cena 1m3 wody wynosiła 1,00 zł. + vat  ,  a obecnie  będzie kosztowała 1,40 zł + vat. Nadmienił, że mamy najtańszą  wodę w całym powiecie kozienickim i pomimo  iż sukcesywnie podnoszona jest cena wody  nadal  uzyskiwane  dochody  nie pokrywają kosztów wydobycia.  
Do odczytanego projektu uchwały więcej uwag nie zgłoszono 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. Po czym Przewodniczący Rady Gminy stwierdził przyjęcie uchwały.
Uchwała Nr XXX/266/06

Ad.11. Podjęcie uchwały  w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie dostarczania 
             wody z wodociągu  gminnego, wywozu ścieków  na terenie gminy Gniewoszów 
             oraz zasad kalkulacji ceny  1m3 ścieków  z nieruchomości  stanowiących  
             własność gminy.
 Przewodniczący Rady Gminy poprosił o odczytanie projektu uchwały panią inspektor ds. obsługi rady gminy, która poinformowała, że  uchwała ta  wprowadza  zapis  do w/w  regulaminu dostarczania wody z wodociągu gminnego  na wypadek  wystąpienia długotrwałych upałów , które w efekcie mogą doprowadzić  do spadku poziomu  wody i awarii ujęcia. Uchwała ta daje również uprawnienia Wójtowi  Gminy do podejmowania kroków zmierzających do   zapobieżenia poboru  wody  z ujęć wodociągowych  do podlewania ogródków przydomowych i  upraw rolnych poprzez wprowadzenie zakazu lub ograniczenia w dostawie wody.
Wójt Gminy poinformował, że w ostatnich  dniach  wzrósł znacznie pobór wody z ujęcia wody w  Oleksowie i dlatego też należy  wprowadzić zmianę  do uchwały pozwalającą  podjąć działania  w celu ograniczenia poboru wody. Dodał, ze problem zniknie w momencie połączenia wodociągów  w Zdunkowie i Oleksowie. 
Do odczytanego projektu uchwały nie zgłoszono pytań w związku z czym  Przewodniczący Rady Gminy poddał fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie . Za przyjęciem uchwały głosowało – 13 Radnych, przeciwko –  nie głosował żaden radny  i 1 osoba wstrzymała się od głosu. Po czym Przewodniczący Rady Gminy stwierdził przyjęcie uchwały.
Uchwała Nr XXX/267/06

Ad.12. Pytania i wnioski. 
Przewodniczący Rady Gminy udzielił  głosu Radnemu Powiatowemu – Panu Marianowi Frądczykowi, który  poruszył  sprawę  stanu  dróg i nie oczyszczonych poboczy przy drogach  informując, że  Zarząd Dróg Powiatowych posiada bardzo dobry sprzęt, a za składanie  wniosków  do Starostwa Powiatowego  ewentualnie  do  Zarządu Dróg Powiatowych odpowiedzialny jest Wójt Gminy.  Dodał, że  co mógł to zrobił i dzięki  niemu został wykonany chodnik przy ul. Konopnickiej w Gniewoszowie.  Następnie powiedział, że obecnie jeździ  po wszystkich gminach byłego województwie radomskim i  nie zauważył,  aby któraś gmina nie skorzystała ze środków strukturalnych, a  w naszej  gminie  nauczono się  sięgać tylko do kieszeni podatnika. Następnie  powiedział, że Wójt Gminy do tej pory  zatrudniał  pracowników sam, pomimo uwag kilku radnych,  natomiast dzisiaj zwraca się do Rady Gminy, żeby podjęła decyzję w sprawie konkursu na stanowisko kierownika  biblioteki. Nadmienił również, że  w czasie gdy były  wypełniane wnioski  o dopłaty bezpośrednie dla rolników był tylko jeden pracownik  z ODR-u natomiast   pracownik ds. rolnictwa  zatrudniony w Urzędzie Gminy nie umiał pomóc, a  wcześniej zatrudniony pracownik na tym stanowisku  nie wiedział nawet, że trzeba zezwolenie na wycięcie choinki.

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że  nie jest prawdą , iż nie korzystamy  ze środków unijnych, ponieważ wszystkie środki pozyskiwane , nawet te  na drogi dojazdowe są środkami unijnymi  z tym ,że otrzymujemy je  za pośrednictwem  Urzędu Marszałkowskiego , WFOŚ i GW, Rejonu Dróg Wojewódzkich. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu  Sołtysowi wsi Kociołek – Panu Krzysztofowi Kępce, który  na wstępie zaznaczył, że przy  projektowaniu budżetu na 2006r.  oraz  na sesji w miesiącu lutym zgłaszany był problem remontu  remizy  strażackiej. Zapytał w związku z powyższym czy OSP w Sarnowie  może liczyć na jakieś dodatkowe pieniądze na ten cel czy tylko  na środki  przydzielone  w wyniku podziału środków budżetowych  na jednostkę OSP w Sarnowie?
Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że na początku kadencji  budżet gminy  na  działalność związaną z  ochronę przeciwpożarową    wynosił 50.000 zł, a na dzień dzisiejszy wynosi 78.000 zł. Dodał, że biorąc pod uwagę wnioski  mniejszych jednostek OSP  działających na terenie gminy Gniewoszów , Rada Gminy w bieżącym roku przyznała dodatkowo  5.000 zł. Przypomniał, że na początku kadencji Rada Gminy podjęła decyzję, aby  nie ingerować w działalność jednostek OSP  i  podział środków pochodzących z budżetu gminy przeznaczonych na  ochronę przeciwpożarową, którego  winny dokonywać w porozumieniu jednostki OSP z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych jednostek. Dodał, że jeżeli środki budżetowe na koniec roku pozwolą, aby coś jeszcze przekazać na straż  to Rada Gminy te wnioski uwzględni . 
Sołtys wsi Kociołek  – Pan  Krzysztof Kępka dodał, że o ile dobrze pamięta to 4 lata temu  budżet gminy na działalność jednostek  OSP  przeznaczał 1,2 %  budżetu  gminy, nadmienił również,  że  budżet  wzrasta, a środki  przeznaczone na straż  nie są wyższe.  Po czym powiedział, że ze środków budżetowych przeznaczonych na OSP w Sarnowie nie da się zrobić remontu    i chciałby  usłyszeć czy w budżecie gminy  są inne środki zaplanowane na ten cel?
Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że wskaźnik w wysokości  1,2%  być może w bieżącym  roku zostanie  osiągnięty, a   zalecenia starosty  mówią o tym , że środki przeznaczane przez gminę  na ochronę przeciwpożarową  powinny wynosić 1,5 % budżetu gminy. 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że poza  jednostką OSP w Gniewoszowie, żadna jednostka na terenie gminy nie ma uregulowanego   stanu prawnego  działek i budynków w związku z czym  stanowią one majątek gminy. Dodała, że  w budżecie gminy jest zaplanowane 20.000 zł. na remonty budynków komunalnych i  z tego może uda się  wykonać remont w budynku strażnicy w Sarnowie, którego  wykonanie będzie  szczególnie uzasadnione  jeżeli dojdzie do wynajęcia  szkoły, a budynek strażacki będzie wykorzystywany w celu organizacji  zebrań wiejskich. 

Na koniec głos zabrała Pani Sekretarz Gminy w celu odniesienia się do wypowiedzi Radnego Powiatowego - Pana Mariana Frądczyka , który zarzuca, że Wójt Gminy  zatrudniał pracowników bez wcześniejszego uzgodnienia   z Radą Gminy , a w przypadku  kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów jest potrzebna uchwała rady gminy. Wyjaśniła, że Wójt Gminy  w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym  jest kierownikiem tylko dla pracowników Urzędu Gminy natomiast  jeżeli chodzi o  jednostki organizacyjne w tym również bibliotekę organem  założycielskim jest Rada Gminy i dlatego też tylko  Rada Gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu konkursu.
Przewodniczący Rady Gminy dodał, że w umowie były zawarte warunki, które pracownik zatrudniony na  stanowisku kierowniczym w bibliotece miał spełnić, aby  została  z nim podpisana umowa  nas czas nieokreślony, a których  zainteresowany  nie spełnił. .  Nadmienił, że Pan G.  S. może  ponownie przystąpić do konkursu.

Ad.13. Zamknięcie obrad.
Z  uwag na wyczerpanie porządku obrad  Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia XXX sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: M. Gogacz
Przewodniczący Rady Gminy
Marek Banaś


