Protokół Nr XIV/2008
z sesji Rady Gminy Gniewoszów, która  odbyła się  w dniu 22 lutego 2008r.

Przed otwarciem  obrad Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o uczczenie minutą ciszy  Pilota  mjr Leszka Ziemskiego oraz pozostałych pilotów, którzy  zginęli w katastrofie  samolotowej  pod Mirosławcem w dniu 24 stycznia 2008r..

Czas trwania sesji od godz. 1200 do godz.1400.

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

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

Spoza składu Rady Gminy w obradach udział wzięli:  
-	sołtysi zgodnie z listą obecności,
-    Wójt Gminy – Stefan Marek Banaś
-    Z-ca Wójta – Bogdan Przychodzeń
-    Kierownik SPZOZ – Katarzyna Tymińska
-    Dyrektor PSP w Borku – Dorota Janus
-    Dyrektor PSP w Wysokim Kole – Joanna Kowalczyk
-    Dyrektor ZSP w Gniewoszowie – Teresa Filiks
-    pracownicy Urzędu Gminy zgodnie z listą obecności
 
Ad. 1. Otwarcie obrad.
	Obrady otworzyła i im przewodniczyła Pani Maria Halina Banaś – Przewodnicząca Rady Gminy, stwierdziła quorum zdolne  do podejmowania  prawomocnych uchwał. Po czym powitała przybyłych radnych, a w ich imieniu i w imieniu  własnym : Wójta Gminy, Zastępcę Wójta,  sołtysów, dyrektorki szkół, kierownika SPZOZ, oraz pracowników  Urzędu Gminy.                                                                                 
Następnie odczytała  porządek obrad:                                                                                                        
 1.   Otwarcie  obrad.
2.   Przyjęcie  protokółu  z  obrad  poprzedniej  sesji  Rady  Gminy.
3.   Sprawozdanie Wójta Gminy za okres między sesjami Rady Gminy.
4.    Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu  działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
      w Gniewoszowie za 2007r.
5.   Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J. S. na działalność 
      Wójta Gminy w Gniewoszowie.  
6.   Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu  Ochrony
      Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na termomodernizację   
      budynku szkoły  w Gniewoszowie. 
7.   Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy  na 2008r.
8.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego i ustalenia
      wartości  jednego punktu (w złotych) do sporządzenia  tabeli   miesięcznego wynagrodzenia
      zasadniczego  dla pracowników  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Gniewoszowie.
9.   Podjęcie uchwały w  sprawie ustalenia najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego
      i  ustalenia  wartości  jednego punktu (w złotych) do sporządzenia  tabeli   miesięcznego
      wynagrodzenia  zasadniczego  dla pracowników  jednostek  działających  w zakresie oświaty,
       nie będących  nauczycielami.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia  na 2008r.  regulaminu wynagradzania  dla nauczycieli
      w szkołach i placówkach  prowadzonych przez gminę  regulującego   wysokość oraz 
      szczegółowe  warunki  przyznawania  i wypłacania  dodatków  do   wynagrodzenia
      zasadniczego, szczegółowe warunki  obliczania  i wypłacania wynagrodzenia  za godziny       
      ponadwymiarowe  i godziny doraźnych zastępstw   nauczycieli, nagród oraz wysokości 
       i zasady  przyznawania   dodatku   mieszkaniowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały  Nr XIII/79/07 Rady Gminy  w Gniewoszowie
       z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchylenia uchwały  Nr XI/61/07 Rady Gminy w 
      Gniewoszowie z dnia  16 października 2007r. w  sprawie  określenia formy organizacyjno
       – prawnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie.  
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały  Nr XIII/80/07 Rady Gminy  w Gniewoszowie
       z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchylenia uchwały   Nr XI/62/07 Rady Gminy
       w Gniewoszowie z dnia  16 października 2007r. w  sprawie  określenia formy organizacyjno
       – prawnej publicznych szkół  na terenie gminy  Gniewoszowie. 
13. Pytania i wnioski.
14. Zamknięcie obrad. 
Do zmienionego porządku obrad nie zgłoszono uwag. Za przyjęciem  porządku obrad głosowało – 15 radnych – wszyscy radni obecni na sali obrad.

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 XIII/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 radni - 15 osób.

 Ad. 3.    Sprawozdanie Wójta Gminy za okres między sesjami Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu  Wójtowi  Gminy, który   poinformował, że w miesiącach: styczniu i lutym trwały prace nad przygotowaniem wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych. Złożono następujące wnioski:                                                                                          - wniosek na docieplenie dachu i wymianę pokrycia dachowego oraz docieplenie i wykonanie elewacji  na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej  i Publicznego Gimnazjum w Gniewoszowie; - wniosek na remont łazienek i malowanie  sali gimnastycznej w szkole w Gniewoszowie;                         - wniosek na wykonanie 110m bieżni na boisku szkolnym w Gniewoszowie i wyposażenie w bramki i inne urządzenia boiska szkolnego,                                                                                               - wniosek na docieplenie dachu i wymianę  pokrycia dachowego oraz docieplenie i wykonanie nowej elewacji na budynku Ośrodka Zdrowia w Gniewoszowie;                                                                         - wniosek  na budowę drogi w Zwoli i Markowoli;                                                                                           - wniosek na wykonanie awaryjnego zbiornika wody  w Zdunkowie oraz wyposażenie hydroforni  w agregat prądotwórczy;                                                                                                                         Wójt Gminy poinformował, że ponadto:                                                                                                               -  prowadzono rozmowy związane z kontynuacją zadania przebudowy drogi wojewódzkiej  nr 738 od  kościoła do końca ul. Puławskiej w Gniewoszowie;                                                                                      - uzgodniono ze Starostwem Powiatowym w Kozienicach wykonanie drogi powiatowej od Gniewoszowa ul. Oleksowska do Oleksowa do P. L.;                                                                           -  gmina Gniewoszów została zakwalifikowana do „Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów wiejskich”  w związku z czym na  lata 2008-2009 przyznano  65.000 EURO, beneficjentami mogą być: ludzie starsi, rodziny z dziećmi, młodzież;                                                                                               - podjęto rozmowy z GS  w Gniewoszowie w celu kupna   budynku  przy ul. Lubelskiej (koło Posterunku Policji) znajdującego  się na działce stanowiącej własność gminy Gniewoszów;                            - 25.02.2008r. Zostanie podpisana  umowa  u notariusza  na  zakup  działki położonej przy hydroforni w Gniewoszowie od pana B., działka jest wyceniona na  kwotę 830 zł.                     
Do przedstawionej  informacji pytań nie zgłoszono, w związku z czym Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała Referującemu.

 Ad. 4.   Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu  działania Gminnego Ośrodka Pomocy     
              Społecznej w Gniewoszowie za 2007r.
Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu  Kierownikowi GOPS , który przypomniał że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej, w ramach której realizowana jest  pomoc w postaci: zasiłków stałych, zasiłków okresowych, zasiłków celowych, sprawienie pogrzebu, dożywianie dzieci w szkołach , opłacanie za niektórych świadczeniobiorców składek zdrowotnych, odpłacanie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej. Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  realizuje ustawę o świadczeniach  rodzinnych, czyli prowadzi wypłatę  zasiłków rodzinnych z różnymi dodatkami: z tytułu urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia dziecka niepełnosprawnego, nauki poza miejscem zamieszkania, urlopu wychowawczego oraz  pomoc z ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Referujący poinformował także o  wydatkach na realizację poszczególnych ustaw oraz ilości świadczeniobiorców  - szczegółowa informacja  o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Gniewoszowie za 2007r. stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Do przedstawionej informacji nie zgłoszono uwag, w związku z czym Przewodnicząca rady Gminy podziękowała Referującemu.

 Ad. 5.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J. S. na
              działalność Wójta Gminy w Gniewoszowie.    
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła  pracownika ds obsługi rady o  odczytanie stosownego projektu uchwały.
Wójt Gminy zabierając głos zapytał Radę Gminy, - „czy  kontynuujemy   zadanie  dotyczące przebudowy drogi wojewódzkiej?” Dodając, że dnia 21.02. 2008r. odbyła się rozprawa administracyjna, ponieważ również Pan Jan Szewczyk napisał skargę do Premiera RP w sprawie zaprzestania  budowy drogi, ponieważ  pod nią znajdują się rury azbestowe, ale jak kiedyś już była mowa o tym wszystkie skargi wracają do gminy i tu przez organy gminy są rozstrzygane. Skarga spowodowała, że przyjechali przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich z Warszawy i Radomia oraz  przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Kozienicach. Wyjaśnił w tym miejscu, że sam nie decyduje o sposobie realizacji inwestycji tylko są wykonywane projekty i dokumentacja  przez specjalistów w danej dziedzinie. Natomiast jeżeli  skargi będą się powtarzać to nic nie zrobimy, ponieważ  dokładamy wielu starań, po kilka razy jeździmy, aby przeforsować realizację planowanych inwestycji, ale powtarzające się skargi mogą tylko  przyczynić się do przerwania realizacji inwestycji.                                                                                                                                     Radna - Pani Krystyna Szafranek  zabierając głos powiedział, że  nie można się zrażać jedną skargą, ponieważ każdy, kto coś robi jest narażony na niepowodzenia, trzeba robić swoje, wpływające skargi  rozpatrywać w trybie  przewidzianym dla rozpatrywania skarg i emocjonalnie tego nie przeżywać, skargi nie powinny blokować realizacji zadań inwestycyjnych.                                                     Wójt Gminy odnosząc się do  skargi wyjaśnił, że  wystąpił do Wspólnoty Gruntowej o zamianę działki, ale Wspólnota nie wyraziła zgody, tylko na zebraniu w dniu 31 marca 2007r. podjęła  uchwałę o przekazaniu działki w użyczenie, która następnie dostarczyła do gminy  wraz z protokółem z zebrania i listą obecności. Na podstawie tej uchwały została podpisana umowa użyczenia  działki nr 484/9 na okres 10 lat. Natomiast Pan Jan Szewczyk przyniósł uchwałę  podpisaną przez siebie i syna. Dodał, że obecnie w tej sprawie toczy się dochodzenie, ale dziwi się miejscowej Policja dlaczego przyjęła takie zgłoszenia i  prowadzi to dochodzenie. Nadmienił, że również sołtys z Gniewoszowa zrezygnował z pełnienia tej funkcji.                                        Przewodnicząca rady Gminy  wnioskowała, aby Wójt Gminy spotkał się i porozmawiał z Kierownikiem Posterunku Policji, w celu podjęcia próby  załatwienia sprawy  na miejscu oraz przeprowadzenia rozmowy  z Panem Janem Szewczykiem.  
W związku z tym , że do  projektu uchwały i złożonych wyjaśnień  nie zgłoszono pytań Przewodnicząca Rady Gminy poddała  fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały  głosowali wszyscy obecni na sali obrad radni – 15 osób. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła fakt przyjęcia uchwały.                                                                                                       Uchwała Nr XIV/84/08      
Ad. 6.   Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
             Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem
             na termomodernizację   budynku szkoły  w Gniewoszowie.  
Skarbnik Gminy poinformowała, że gmina otrzymała przyrzeczenie dotyczące pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na termomodernizację  Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gniewoszowie w wysokości 200.000 zł. Dodała, że  w budżecie gminy na 2008r. zaplanowała środki na realizacje tego zadania w wysokości 30.000 zł. ponadto gmina otrzyma środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach, ale te środki będą niewystarczające, w związku z czym pożyczka  byłaby wskazana. Oprocentowanie pożyczki wyniesie 3,5% w skali roku z możliwością umorzenia części pożyczki w granicach 25 – 30%.                                                               Wójt Gminy dodał, że  zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW pozwoli  na wcześniejsze  przystąpienie do realizacji zadania, bez konieczności czekania na środki z PFOŚiGW w Kozienicach, natomiast umorzoną część pożyczki będzie można przeznaczyć na budowę wodociągu i kanalizację w Gniewoszowie.                                                                                                                     W związku z tym , że do odczytanego projektu uchwały  nie zgłoszono pytań Przewodnicząca Rady Gminy poddała  fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały  głosowali wszyscy obecni na sali obrad radni – 15 osób. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła fakt przyjęcia uchwały. 
Uchwała Nr XIV/85/08  

 Ad. 7.   Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy  na 2008r.
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła  Panią Marię Woźniak - Skarbnika Gminy  o odczytanie i omówienie stosownych  projektów uchwał.                                                                                        Skarbnik Gminy poinformowała, że  pierwszy projekt uchwały dotyczy wprowadzenia dodatkowej kwoty subwencji oświatowej w wysokości - 143.502 zł. w związku z czym po przeliczeniu planowanych podwyżek dla nauczycieli, z tej kwoty subwencji pozostało 18.000 zł, które zostaną dołożone do planowanych środków na realizację zadań inwestycyjnych tj. termomodernizację budynku szkolnego oraz   remont łazienek i malowanie sali gimnastycznej w szkole  w  Gniewoszowie. Nadmieniła następnie, że pozostałe  zmiany w budżecie gminy były omawiane na posiedzeniach komisji stałych i dotyczą przesunięcia środków z bieżących wydatków na wydatki inwestycyjne w związku ze złożonymi wnioskami do Urzędu Marszałkowskiego  na nowe zadania.
W związku z tym , że do odczytanego projektu uchwały  nie zgłoszono pytań Przewodnicząca Rady Gminy poddała  fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały  głosowali wszyscy obecni na sali obrad radni – 15 osób. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła fakt przyjęcia uchwały. 
Uchwała Nr XIV/86/08
Referująca następnie omówiła drugi  projekt uchwały informując, że jest on związany z zaciągnięciem pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja  budynku Publicznej Szkoły Podstawowe,j   i Gimnazjum w Gniewoszowie” i  dotyczy  jednoczesnego zwiększenia wydatków i deficytu budżetowego o kwotę 200.000 zł.
W związku z tym , że do odczytanego projektu uchwały  nie zgłoszono pytań Przewodnicząca Rady Gminy poddała  fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały  głosowali wszyscy obecni na sali obrad radni – 15 osób. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła fakt przyjęcia uchwały. 
Uchwała Nr XIV/87/08 

 Ad. 8.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego i
             ustalenia wartości  jednego punktu (w złotych) do sporządzenia  tabeli   miesięcznego
             wynagrodzenia zasadniczego  dla pracowników  Gminnego Ośrodka Pomocy          
             Społecznej w Gniewoszowie.
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią  Izabelę Kierasińską – Sekretarza Gminy  o odczytanie i omówienie stosownego projektu uchwały.                                                                                   W związku z tym, że do odczytanego projektu uchwały  nie zgłoszono pytań Przewodnicząca Rady Gminy poddała  fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały  głosowali wszyscy obecni na sali obrad radni – 15 osób. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła fakt przyjęcia uchwały. 
Uchwała Nr XIV/88/08
     	 
 Ad. 9.    Podjęcie uchwały w   sprawie ustalenia najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego
              i  ustalenia  wartości  jednego punktu (w złotych) do sporządzenia  tabeli                        
             miesięcznego wynagrodzenia  zasadniczego  dla pracowników  jednostek  działających  
             w zakresie oświaty, nie będących  nauczycielami.
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią  Izabelę Kierasińską – Sekretarza Gminy  o odczytanie i omówienie stosownego projektu uchwały.                                                                                W związku z tym , że do odczytanego projektu uchwały  nie zgłoszono pytań Przewodnicząca Rady Gminy poddała  fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały  głosowali wszyscy obecni na sali obrad radni – 15 osób. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła fakt przyjęcia uchwały. 
Uchwała Nr XIV/89/08

 Ad. 10.  Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia  na 2008r.  regulaminu wynagradzania  dla
             nauczycieli w szkołach i placówkach  prowadzonych przez gminę  regulującego    
             wysokość oraz  szczegółowe  warunki  przyznawania  i wypłacania  dodatków
             do   wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki  obliczania  i wypłacania
             wynagrodzenia  za godziny ponadwymiarowe  i godziny doraźnych zastępstw   
              nauczycieli, nagród oraz wysokości  i zasady  przyznawania   dodatku    
              mieszkaniowego.                                                                                                      Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią  Izabelę Kierasińską – Sekretarza Gminy  o odczytanie  i omówienie stosownego projektu uchwały.                                                                            Sekretarz Gminy przypomniała, że regulamin na 2008r. opiera się na postanowieniach regulaminu, który obowiązywał w 2007r., jedynymi  zmianami są :                                                                           - zwiększenie wysokości dodatku motywacyjnego o jeden punkt procentowy zarówno  dla nauczycieli jak i dla dyrektorów szkół, zwiększenie  dodatku funkcyjnego  za wychowawstwo klasy z 2,50 zł. na 3,00 zł. od jednego ucznia w klasie.                                                                                           Dyrektor ZSP w Gniewoszowie – Pani Teresa Filiks w imieniu własnym oraz nauczycieli podziękowała, za zmiany  wprowadzane w regulaminie oraz  za   pomoc w organizacji ferii zimowych dla dzieci ze szkół z terenu gminy, dzięki czemu liczna grupa dzieci z Borku,Wysokiego Koła oraz z ZSP w Gniewoszowie w ciągu całego tygodnia korzystały ze szkolnego autobusu wyjeżdżając na basen. W tym miejscu podziękowała Wójtowi Gminy, Zastępcy Wójta , Radzie Gminy i  GKRPA,  która przeznaczyła środki na ten cel.
Wójt Gminy dodał, że bardzo ważne jest zaangażowanie nie tylko dyrektorów szkół, ale także wszystkich nauczycieli.                                                                                                                    Dyrektor ZSP powiedziała, że jest bardzo zadowolona ze współpracy z rodzicami, którzy bardzo dużo robią dla szkoły, przychodzą popołudniami  i jest wszystkim przykro gdy w internecie są wypisywane różne rzeczy i ta praca  jest niedoceniona. 
W związku z tym , że do odczytanego projektu uchwały  nie zgłoszono więcej uwag Przewodnicząca Rady Gminy poddała  fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały  głosowali wszyscy obecni na sali obrad radni – 15 osób. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła fakt przyjęcia uchwały.  
Uchwała Nr XIV/90/08 

 Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały  Nr XIII/79/07 Rady Gminy  w        
               Gniewoszowie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchylenia uchwały  Nr XI/61/07
               Rady Gminy w  Gniewoszowie z dnia  16 października 2007r. w  sprawie  określenia
               formy organizacyjno – prawnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie.  
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła  pracownika ds obsługi rady o  odczytanie stosownego projektu uchwały. 
W związku z tym , że do odczytanego projektu uchwały  nie zgłoszono pytań Przewodnicząca Rady Gminy poddała  fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały  głosowali wszyscy obecni na sali obrad radni – 15 osób. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła fakt przyjęcia uchwały.  
Uchwała Nr XIV/91/08 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały  Nr XIII/80/07 Rady Gminy  w  
             Gniewoszowie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchylenia uchwały   Nr XI/62/07
              Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia  16 października 2007r. w  sprawie określenia
              formy organizacyjno – prawnej publicznych szkół  na terenie gminy  Gniewoszowie.        Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła  pracownika ds obsługi rady o  odczytanie stosownego projektu uchwały. 
W związku z tym , że do odczytanego projektu uchwały  nie zgłoszono pytań Przewodnicząca Rady Gminy poddała  fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały  głosowali wszyscy obecni na sali obrad radni – 15 osób. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła fakt przyjęcia uchwały.  
Uchwała Nr XIV/92/08 

Ad. 13. Pytania i wnioski.
Przewodnicząca rady Gminy poprosiła na wstępie  Panią Skarbnik Gminy  o omówienie  i odczytanie wystąpienia pokontrolnego RIO  w Warszawie.                                                                 Skarbnik Gminy poinformowała, że  zalecenia pokontrolne związane są  z  prowadzoną kontrolą w   dniach od 19 września do 23 listopada 2007r. przez RIO w Warszawie - Zespół w Radomiu. Referująca przypomniała, że kontrolą objęto okres od  01.01.2006 w powiązaniu z bilansem  zamknięcia 2005r.  do 31 grudnia 2006 i otwarcia 2007 roku.  Następnie omówiła treść  wystąpienia pokontrolnego, które stanowi załącznik  do niniejszego protokółu.

Wójt Gminy poinformował, że z dniem 01.03.2008r. odchodzi  z pracy w Gniewoszowie dr K. , w związku z czym należy znaleźć lekarza na jej miejsce, o pomoc w tym poprosił również Radę Gminy.                                                                                                                       Kierownik SPZOZ poinformowała, że w soboty i niedziele pielęgniarka dyżurująca pod telefonem. 
Wójt Gminy poruszył również problem baru w Borku, w związku z funkcjonowaniem, którego pojawiają się  ciągle skargi.  Dodał, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu uchyliło decyzję o cofnięciu  zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ponieważ  wykazało uchybienia (brak wyjaśnień, brak kontroli), w  związku z tym należy rozważyć możliwość zmiany uchwały, w której Rada Gminy ustala  warunki lokalizacji barów na terenie gminy.                          Kolejno Wójt Gminy poruszył problem konieczności podniesienia opłat za śmiecie  oraz   montażu oświetlenia ulicznego w Borku i Regowie Starym.                                                                                Radna – Pani  Krystyna Szafranek zabierając głos powiedziała, że jest przeciwna podnoszeniu opłat ponieważ, mieszkańcy gminy płacom za obcych, którzy przejeżdżając wsypują śmiecie do gminnych pojemników. Następnie poprosiła o  wyłączanie  telefonów komórkowych na czas  sesji Rady Gminy oraz wnioskowała o odnowienie sali konferencyjnej.                                                         Wójt Gminy odpowiedział, że sala konferencyjna w odpowiednim czasie zostanie odnowiona. Przewodnicząca Rady Gminy dodała, że sala się niszczy, ponieważ jest organizowane w niej szereg szkoleń, a odmówić nie można, gdyż jest to dla  mieszkańców gminy. Jednocześnie  podziękowała  Pani Krystynie Szafranek za  namalowanie obrazu, który  wisi przy wejściu na salę konferencyjną oraz  dwa obrazy namalowane wcześniej znajdujące się  w biurze rady gminy.                                         Radny - Pan Roman Bąk  nawiązując do wypowiedzi przedmówczyni powiedział, że  można zaczekać z odnowieniem sali, a najpierw zająć się remontem dróg. Następnie przekazał zaproszenie na   Międzynarodowe Targi Techniki do Kielc w dniu  16 marca 2008r., wyjazd autobusem spod Urzędu Gminy oraz do udziału w szkoleniu w dniu 19 marca 2008r.   organizowanym przez Mazowiecką Izbę rolniczą   na temat technologii uprawy truskawek  i dopłat do truskawek.
Ad. 14.  Zamknięcie obrad. 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy dokonała zamknięcia obrad XIV sesji Rady gminy.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała : Monika Gogacz                                                            Przewodnicząca Rady Gminy
- insp. ds. obsługi rady gminy                                                                



