
Protokół Nr XXI/2008 

z  sesji Rady Gminy Gniewoszów, która  odbyła się  w dniu 10 września 2008 r. 

Czas trwania sesji od godz. 1235 do godz.1530. 
Na 15 osobowy ustawowy skład Rady Gminy w sesji udział wzięło – 13 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. Pytrus Roman 
11. Sadura Henryk  
12. Szafranek Krystyna 
13. Tyburcy Jan 

 
Radni nieobecni: 

1. Pułka Jan Tadeusz - usprawiedliwiony 
2. Szczepaniak Mariusz 

Spoza składu Rady Gminy w obradach udział wzięli: 
� sołtysi zgodnie z listą obecności 
� pracownicy Urzędu Gminy zgodnie z listą obecności 
� Marszałek Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Piotr Szprendałowicz 
� Starosta Powiatu Kozienickiego – Janusz Stąpór 
� Wicedyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich – Zbigniew 

Ostrowski 
� Dyrektor Departamentu Rolnictwa – Tomasz Kuliński 
� Kierownik Posterunku Policji w Gniewoszowie – Wacław Postek 
� Dyrektor PSP w Wysokim Kole – Joanna Kowalczyk 
� Dyrektor PSP w Borku – Dorota Janus 

 
Ad. 1. Otwarcie obrad. 
Otwarcia obrad dokonała 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 oraz zaproszonych gości.  czym zaproponowała 
wprowadzenie  zmiany do porządku obrad polegającej na  dodaniu  punktu nr 8   w brzmieniu 
„Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji  projektu systemowego  pn.  
„Nowe umiejętności  kapitałem na przyszłość – promocja  aktywnej integracji społecznej i 
zawodowej  w Gminie Gniewoszów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-
2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej  Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie  
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”. Następnie odczytała zmieniony porządek 
obrad: 
 



1. Otwarcie  obrad. 
2. Przyjęcie  protokółu  z  obrad  poprzedniej  sesji  Rady  Gminy. 
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami Rady Gminy. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J. S. na działalność Wójta Gminy w 

Gniewoszowie. 
5. Sprawozdanie z wykonania budŜetu za pierwsze półrocze 2008r. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budŜetu gminy na 2008r. 
7. Informacja na temat złoŜonych oświadczeń majątkowych. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji  projektu 

systemowego  pn.  „Nowe umiejętności  kapitałem na przyszłość – promocja  aktywnej 
integracji społecznej i zawodowej  w Gminie Gniewoszów” w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej  
Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie  aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 
społeczne 

9. Pytania  i wnioski. 
10. Zamknięcie obrad 

Do zmienionego porządku obrad nie zgłoszono uwag. Za przyjęciem  porządku obrad głosowało 
– 13 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, Ŝe na sali obrad został 
wyłoŜony protokół Nr XX/2008 z obrad poprzedniej sesji, z którego treścią mieli moŜliwość 
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 - 13 osób. 
 

Ad. 3.  Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami Rady Gminy. 
Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu  Wójtowi  Gminy, który   poinformował, Ŝe  w 
okresie między  sesjami podjął następujące działania:  

� zakończono procedury przetargowe na realizację zadań inwestycyjnych w 2008r., z 
tym Ŝe niektóre przetargi  były  powtarzane,  

� zakończono  wykonanie  docieplenia  budynku szkoły w Gniewoszowie oraz  
wykonano dach, pomalowano salę gimnastyczną wewnątrz, pozostało pomalowanie 
sali gimnastycznej na zewnątrz, remont łazienek,  

� trwają prace związane z dociepleniem i wykonaniem dachu  na budynku SPZOZ w 
Gniewoszowie, -  wykonano drogę asfaltową  w Zwoli, pozostały do wykonania 
pobocza,  

� wprowadzono wykonawcę na drogę w Markowoli,  
� boisko sportowe  w Gniewoszowie zostało oddane do uŜytku,  
� dokonano odbioru drogi powiatowej w Oleksowie,  
� pomalowano remizę w Borku,  
� zlecono wykonanie podkładów geodezyjnych  dla Gniewoszowa na sieć wodociągową  

i kanalizacyjną,  
� - na koniec września planuje się  zorganizowanie festynu rodzinnego w Wysokim 

Kole.  
Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J. S. na działalność Wójta 



Gminy w Gniewoszowie. 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe skarga była omawiana na posiedzeniach komisji 
stałych rady gminy, na których równieŜ został pozytywnie zaopiniowany projekt uchwały. 
Następnie  poprosiła  pracownika ds. obsługi rady o  odczytanie stosownego projektu uchwały.  
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 – 13 osób. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła fakt przyjęcia uchwały. 
Uchwała Nr XX/120/08 

Ad. 5.  Sprawozdanie  z wykonania budŜetu za pierwsze półrocze 2008r 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zabranie głosu  Panią Marię Woźniak – Skarbnika 
Gminy, która przypomniała, Ŝe sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za I-sze półrocze  
2008r. wraz z informacją o wykonaniu planu  finansowego  Biblioteki  Publicznej Gminy 
Gniewoszów oraz informacją z wykonania planu finansowego SPZOZ w Gniewoszowie było w 
sposób szczegółowy omawiane na wszystkich posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy  w 
związku  z tym, zapytała czy są pytania  co do jego treści. Radni  nie zgłosili pytań, a więc 
przystąpiła  do odczytania opinii  RIO w Warszawie – Zespół  w Radomiu o przedłoŜonym 
sprawozdaniu. 
Radni nie wnieśli  uwag do przedstawionej opinii, w związku z czym  Przewodnicząca Rady 
Gminy podziękowała Referującej. 

Wójt Gminy nadmienił, Ŝe jest małe wykonanie wydatków , poniewaŜ prace inwestycyjne i 
remontowe są w trakcie realizacji i dopiero w II półroczu  nastąpi rozliczenie wniosków. Ponadto 
naleŜy zaplanować środki na zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na remont starej części 
budynku po szkole podstawowej w Sarnowie w celu  przeniesienia tam mieszkańców domu 
komunalnego przy ul. Rynek w Gniewoszowie, który naleŜy rozebrać ze względu na planowane 
inwestycje drogowe oraz inwestycje  związane z wykonaniem sieci kanalizacyjnej i 
wodociągowej.  

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budŜetu gminy na 2008r. 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła  Panią Marię Woźniak - Skarbnika Gminy  o odczytanie 
projektu uchwały.  Skarbnika Gminy  odczytała projekt uchwały i wyjaśniła na czym będą 
polegały wprowadzone do budŜetu zmiany, tj. zwiększenie środków  z tytułu opłat za z 
wydawane zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych  i przeznaczenie ich na wydatki 
związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
jednoczesne zwiększenie  planu dochodów i planu wydatków  w związku z otrzymanymi 
dotacjami na: termomodernizację budynku szkoły w Gniewoszowie oraz budynku SPZOZ w 
Gniewoszowie z PFOŚiGW w Kozienicach, dotacja z budŜetu wojewody z przeznaczeniem na 
zwrot kosztów pracodawcom kształcącym młodocianych pracowników, dotacja z budŜetu 
państwa na realizację zadań wynikających z ustawy związanej ze zmianą zasad wypłaty  zaliczek   
alimentacyjnych, dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, dotacja na doŜywianie dzieci w 
szkołach,  drobne przesunięcia wydatków z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki do Urzędu 
Gminy,  zakup okien, oraz po zakupieniu pompy wysokościowej dla OSP w Gniewoszowie 
pozostało 2.300 zł., które naleŜy przenieść na wydatki bieŜące. 

Radny Pan Roman Bąk zapytał - „ile faktycznie będzie kosztował remont budynku szkoły w 
Sarnowie skoro na początek naleŜy wydać 12.000zł. Dodał  czy to jest faktycznie takie dobre 
rozwiązanie,   biorąc pod uwagę koszty moŜe lepiej umieścić  te rodziny  na terenie 



Gniewoszowa, chociaŜby przeznaczyć budynek zakupiony w tym celuod GS-u.” 

Wójt Gminy  odpowiedział, Ŝe  zadaniem gminy jest zapewnienie miejsca zamieszkania 
bezdomnym, ponadto przeniesienie mieszkańców do Sarnowa wynika z konieczności 
przeprowadzenia duŜych i kosztownych inwestycji związanych z budową drogi  i kanalizacji na 
rondzie.  Dodał, Ŝe  w ramach adaptacji budynku po szkole w Sarnowie, gmina  wymieni okna,  
dokona podziału mieszkań, natomiast c.o. Mieszkańcy muszą sobie zapewnić we własnym 
zakresie. Wójt Gminy dodał, Ŝe dobrze się stało iŜ mieszkańcy domu komunalnego  dobrowolnie 
wyrazili zgodę na zamianę, gdyŜ w innej sytuacji naleŜałoby skierować sprawę do sądu o 
eksmisję. Dodał, Ŝe gmina nie robi im Ŝadnych luksusów, ponadto mieszkając tam będą mieli 
nadzór nad tam usytuowanymi. Natomiast jeŜeli chodzi o budynek zakupiony od GS  nie została 
jeszcze podpisana umowa  u notariusza, poniewaŜ w GS zmieniły się władze i naleŜy zaczekać 
na  uprawomocnienie się wpisów w  KRS.    

Przewodnicząca Rady Gminy dodała, Ŝe nie jest to sprawa łatwa gdyŜ będąc na co dzień widzi 
jak wygląda praca Wójta, a ponadto  do zadań gminy naleŜy zapewnić mieszkanie niezaleŜnie od 
tego, których rodzin to dotyczy. 

Do  odczytanego projektu uchwały  nie zgłoszono więcej pytań. Przewodnicząca Rady Gminy 
poddała  fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały  głosowało 12 radnych, 
1 wstrzymał się od głosu, przeciw – 0. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła fakt przyjęcia 
uchwały. 

 Uchwała Nr XX/121/08 

Ad.7. Informacja  na temat złoŜonych oświadczeń  majątkowych. 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła pracownika ds obsługi rady o odczytanie informacji na 
temat złoŜonych  oświadczeń majątkowych, która na wstępie poinformowała, Ŝe do końca 
października organ dokonujący analizy oświadczeń majątkowych ma przedstawić jej wynik 
radzie gminy. Dodała, Ŝe drugi egzemplarz oświadczenia majątkowego został przekazany do  
Urzędu Skarbowego, który na dzień dzisiejszy jeszcze nie przysłał stosownej informacji. 
Nadmieniła, Ŝe po jej otrzymaniu radni  zostaną poinformowani,  po czym odczytała analizę 
dokonaną przez Przewodniczącą Rady Gminy – analiza stanowi załącznik do protokołu.   

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji  projektu 
systemowego  pn.  „Nowe umiejętności  kapitałem na przyszłość – promocja  aktywnej 
integracji społecznej i zawodowej  w Gminie Gniewoszów” w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej  
Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie  aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 
społeczne 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła pracownika ds obsługi rady o odczytanie stosownego 
projektu uchwały. Następnie poprosiła Z-ca Wójta – Pana Bogdana Przychodzenia o omówienie 
projektu uchwały, który wyjaśnił, Ŝe na wcześniejszej sesji rady gminy była podjęta uchwała o 
przystąpieniu do programu Kapitał Ludzki 2007-2013, w której wskazano wysokość udziału 
własnego gminy. Natomiast w związku z  pozytywną  oceną  merytoryczną  złoŜonego przez 
gminę wniosku  zostanie on przyjęty pod warunkiem  uzupełnienia niektórych dokumentów 
niezbędnych  do podpisania umowy ramowej. Wśród tych dokumentów, które naleŜy dostarczyć 
znajduje się uchwała,  w której treści będzie  zapisane pełnomocnictwo do podpisywania umów   
oraz  o przyjęciu projektu do realizacji ze wskazaniem ogólnej   kwoty przeznaczonej   na jego 



realizację. Dodał, Ŝe wniosek został złoŜony w maju, program miał być realizowany od  czerwca, 
ale  sprawa się przedłuŜyła w Urzędzie Marszałkowskim  i dopiero po uzupełnieniu dokumentów 
nastąpi  podpisanie umowy i gmina otrzyma środki finansowe na realizację wniosku. 

Do  odczytanego projektu uchwały  i wyjaśnienia nie zgłoszono pytań. Przewodnicząca Rady 
Gminy poddała  fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały  głosowali 
wszyscy obecni na sali obrad radni – 12 osób, jeden radny Pan Henryk Sadura nie brał udziału w 
głosowaniu, poniewaŜ  opuścił salę obrad.  Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła fakt 
przyjęcia uchwały. 

 Uchwała Nr XX/120/08 

Ad. 9. Pytania i wnioski. 

Radna Pani Krystyna Szafranek  zwracając się do Wójta Gminy poprosiła o zwrócenie uwagi na 
zaniedbane drogi na tym terenie gminy, który ona reprezentuje tj. na Powiślu, droga kolejowa, i 
w Podmieściu. Z kolejnym pytaniem zwróciła sie do Kierownika Posterunku Policji - „czy jest 
moŜliwość zainstalowania na rogatkach gminy fotoradarów, poniewaŜ ruch wzrasta, jest duŜo 
dzieci i młodzieŜ, ludzi starszych, teren rolniczy, a więc porusza się po droga duŜo maszyn i 
sprzętu rolniczego?” 

 Kierownik Posterunku powiedział, Ŝe moŜna mówić o załoŜeniu jednego fotoradaru, z tym, Ŝe na 
zakup takiego  fotoradaru środki finansowe musi przeznaczyć rada gminy. Dodał, Ŝe poza 
zakupieniem i ustawieniem fotoradaru naleŜy go obsługiwać i nadzorować. Wyjaśnił, Ŝe Policja 
posiada wideorejestrator, a ponadto na terenie gminy często przebywają Policjanci z  Komendy 
Powiatowej Policji w Kozienicach. 

Odnosząc się do kwestii dróg Wójt Gminy wyjaśnił, Ŝe będąc na odbiorze drogi powiatowej w 
Oleksowie były prowadzone rozmowy, z których wynika Ŝe Starostwo Powiatowe  stoi na 
stanowisku, Ŝe  w pierwszej kolejności  naleŜy kontynuować budowę tych  dróg, które zostały 
rozpoczęte. Na 2009r. jest zaplanowana budowa drogi  od PGR w Boguszówce do Wysokiego 
Koła  na Powiślu będzie poprawiona droga  poprzez wykonanie podsypki z piachu, a następnie  
zostanie nawieziony kamień. Odnośnie drogi w Podmieściu powiedział, Ŝe  jest to odcinek ok. 
2,5 km, z tym, Ŝe  droga ta nie ma wymiarów, w takiej sytuacji naleŜy w pierwszej kolejności 
wytyczyć drogę i odkupić od  właścicieli nieruchomości  grunt na jej poszerzenie.  Wyjaśnił, Ŝe  
w przypadku tej drogi moŜna skorzystać z  komponentu proponowanego przez Urząd 
Marszałkowski,  w ramach którego moŜna otrzymać nie mniej niŜ 1 mil. zł.  z tym, Ŝe musi być 
to  jeden odcinek drogi oraz  musi spełniać standardy dotyczące wymiarów i  łączyć się z drogą 
powiatową lub wojewódzką.  Wójt Gminy ponadto poinformował, Ŝe trwają prace nad 
wykonaniem dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków  w Oleksowie oraz sieć  
kanalizacyjną, gdzie wymaganych jest szereg dokumentów, które naleŜy  zgromadzić, a to 
wymaga czasu.  Nadmienił  równieŜ, Ŝe 15 osób  nie wyraziło zgody na przeprowadzenie sieci 
kanalizacyjnej przez nieruchomość. Dodał , Ŝe nie moŜemy odstąpić od realizacji tak duŜego 
zadania jak budowa drogi wojewódzkiej  tylko dlatego, Ŝe mieszkańcy nie  wyraŜają zgody na 
zamianę mieszkań komunalnych. Rozmowy dotyczące zamiany trwały 8 m-cy, a teraz gdy juŜ 
doszliśmy do porozumienia  problemy wychodzą z innej strony. Reasumując powiedział, Ŝe 
Urząd Marszałkowski daje pieniądze i coś wymaga ze strony gminy, nie moŜemy  stwarzać 
problemów, gdyŜ w ten sposób moŜna  tylko przerwać realizację inwestycji, poniewaŜ  miejsce 
na pas drogowy  i odprowadzenie ścieków musi być zapewnione. 

Pan Roman Bąk zapytał - „co z realizacją wcześniej zgłaszanych wniosków dotyczących 



poprawy drogi przy wyjeździe  z lasu w Zwoli i  ustawienia  wiat dla dzieci oczekujących na 
autobus szkolny?” 

Wójt Gminy poinformował Ŝe  wiata została ustawiona w miejscu gdzie  zbierają się z dzieci ze 
Zwoli, z Marianowa i z Nowego Pola takŜe dzieci idące od strony Pana Romana Bąka do tego 
przystanku mają 100m, a więc taki odcinek mogą dojść, gdyŜ nie moŜemy być nadopiekuńczy, 
poniewaŜ zawsze komuś nie pasuje godzina dojazdu, usytuowanie przystanku, itp., a przy duŜej 
ilości przystanków kierowca zatrzymując się traci czas, a następstwem tego jest,  Ŝe dzieci muszą 
wstawać coraz wcześniej. Jest to początek roku i nadal trwają  uzgodnienia dotyczące dowozu 
dzieci do szkół. 

Sołtys wsi Kociołek – Pan Witold Słyk wnioskował o ustawienie wiaty dla dzieci oczekujących  
na autobus szkolny w Kociołku. 

Sołtys wsi Marianów – Pani Małgorzata Wójcicka wnioskowała o ustawienie wiaty dla dzieci 
oczekujących  na autobus szkolny w Marianowie, poniewaŜ dzieci dochodzą obecnie  ponad 
kilometr do autobusu do Markowoli - Kolonii. 

Radny Pan Andrzej Gugała wnioskował o ustawienie wiaty dla dzieci oczekujących  na autobus 
szkolny w Wólce Bachańskiej, poniewaŜ obecnie dzieci zatrzymują się przy ganku u pana K.. 

Wójt Gminy powiedział, Ŝe zostanie wykonany objazd wszystkich przystanków. 

 Przewodnicząca rady Gminy  zaproponowała przerwę w obradach od godz. 1350 do godz. 1400. 

Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Rady Gminy powitała przybyłych gości: Pana Piotra 
Szpendałowicza – Marszałka Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Starostę Powiatu 
Kozienickiego – Pana Janusza Stąpora, Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
– Pana Zbigniewa Ostrowskiego, Dyrektora Departamentu Rolnictwa – Pana Tomasza 
Kulińskiego, a następnie udzieliła głosu Wójtowi Gminy. 

Wójt Gminy powitał serdecznie gości przybyłych na sesję Rady Gminy  przybliŜając gminę 
poinformował, Ŝe gmina Gniewoszów  liczy ok. 4.600 mieszkańców, jest to  gmina typowo 
rolnicza z przewagą upraw owocowo – warzywnych (sady, truskawki, warzywa)., brak 
przemysłu. Następnie poinformował, Ŝe  gmina przygotowuje się do duŜej inwestycji jaką jest 
budowa oczyszczalni ścieków  wraz z siecią kanalizacyjną,  oraz trwa budowa drogi 
wojewódzkiej nr 738 . 

Marszałek Sejmiku zabierając głos na wstępie przedstawił się, informując Ŝe wchodzi w skład 
Zarządu Województwa Mazowieckiego, pochodzi z Radomia.  W Zarządzie odpowiada za dwa 
obszary: rolnictwo i infrastruktura (drogi wojewódzkie, koleje,  lotnisko), podlega mu kilka 
departamentów i m.in. Departament Modernizacji Obszarów Wiejskich, Następnie omówił 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego,  na wdroŜenie którego 
samorząd 

 województwa  przeznacza 1.8 mld euro , aby te środki rozdzielić sprawiedliwie przeprowadzane 
jest  szereg spotkań, wysłuchiwane się w potrzeby gmin. RPOWM jest to szereg działań 
twardych, w tym: drogi gminne i powiatowe, konkursy  na realizację tych zadań zostały 
ogłoszone, a termin składania wniosków  wyznaczono do końca września. Pozostałe konkursy  
ogłaszane są na  bieŜąco. Ponadto wdraŜany jest operacyjny program Kapitał Ludzki, na który 
jest przeznaczone ok. 800 mil. ale są to  działania miękkie, w ramach których zazwyczaj 
organizowane są szkolenia, program ten juŜ funkcjonuje, podejmujemy  decyzje o przyznawaniu 



środków samorządom oraz  róŜnym organizacjom   pozarządowym. Kolejny program dotyczy 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, na który przeznacza się ponad 300 mil. euro, program ten jeszcze 
nie wystartował,  oczekujemy aŜ przygotuje się do jego wdraŜania Ministerstwo Rolnictwa i 
przekaŜe  odpowiednią wiedzę i procedury. Dodał, ze samorząd województwa wspiera samorząd 
gminy  w realizacji róŜnych zadań bez udziału środków unijnych, tj.  OSP,  Państwowa StraŜ 
PoŜarna,  Policja. Marszałek Województwa dodał, Ŝe realizowany jest równieŜ Samorządowy 
Instrument Wsparcia   Mazowsza.  Odpowiedzialny jest za jego realizację Departament  
Wspierania Obszarów Wiejskich, program realizowany jest  juŜ 3 lata juŜ od 3 lat, w pierwszym 
roku przeznaczono 72 mil. zł., w drugim roku – 140 mil. zł., a w bieŜącym roku 172 mil. zł., 
pieniądze te przeznaczane są na drogi gminne, powiatowe, na modernizację placówek 
sportowych, oświatowych,  wspieranie zabytkowych kościołów, programy ochrony gruntów 
rolnych. Na zakończenie powiedział, Ŝe swoją pracę jako członka Zarządu Województwa 
Mazowieckiego postrzega w ten sposób , aby pamiętać o  gminach biednych. 

Zabierając ponownie głos Wójt Gminy powiedział, Ŝe gminę Gniewoszów najbardziej interesuje 
realizacja następujących zadań inwestycyjnych: budowa oczyszczalni ścieków i sieci 
kanalizacyjnej, kontynuacja budowy drogi wojewódzkiej nr 738 na odcinku od Gniewoszowa do 
Wysokiego Koła. Dodał, Ŝe bardzo korzystnym rozwiązanie dla gminy są komponenty, z których  
w miarę moŜliwości korzystamy, podziękował równieŜ Staroście  za dobrą współpracę i 
moŜliwość korzystania z dotacji PFOŚiGw w Kozienicach. Wójt Gminy nadmienił, Ŝe 
największym problemem przy budowie dróg jest brak uregulowania stanu prawnego, co jest 
niezbędnym warunkiem do składania wniosków o środki unijne, a cały proces załatwienia tych 
spraw jest długotrwały. Dodał , Ŝe gmina mogłaby skorzystać z komponentu, w ramach którego 
otrzymałaby dofinansowanie w  kwocie 1 mil. zł,  na budowę drogi na Podmieściu, która spełnia 
2 warunki łączy się drogą  powiatową i ma ponad 1 km. Natomiast nie spełnia warunku co do  
stanu prawnego.  

Dyrektor MZDW poinformował, Ŝe w 2007r. rozpoczęto budowę drogi nr 738 i na wykonany 
odcinek wydatkowano  1.750.000 zł. z kanalizacją deszczową i z chodnikami. W trakcie 
realizacji jest projekt budowy drogi i jeŜeli uda się Wójtowi złoŜyć dokumentację do końca 
marca to wówczas ZDW będzie  forsował umieszczenie zadania w planie budŜetu województwa 
mazowieckiego na 2009r. Jednocześnie dodając, Ŝe jeŜeli będzie wcześniej dokumentacja być 
moŜe uda się zrealizować to zadanie wcześniej.  

Dyrektor Departamentu Rolnictwa przedstawiając się  poinformował, Ŝe zajmuje się funduszami 
unijnymi nie tylko  w zakresie rolnictwa ale takŜe tymi, które moŜna pozyskać na realizację 
innych zadań. Dodał, Ŝe faktycznie największym problemem jest brak  własności, gdyŜ nie 
moŜna  realizować inwestycji na gruncie, który nie ma uregulowanego stanu prawnego a co za 
tym idzie   nie moŜna pozyskać środków finansowych ze źródeł zewnętrznych,  natomiast 
uregulowanie stanu prawnego jest procesem długotrwałym i kosztownym. Referujący nadmienił, 
Ŝe obecnie w    Mazowieckiej Jednostce WdraŜania Programów Unijnych jest tzw. działanie 3 
dotyczące dróg  i pozwala on złoŜyć wniosek z częściową preferencją, a wygląda to tak, Ŝe 
składa się tylko wniosek z harmonogramem gdzie wpisuje się tylko czas, w którym po uzyskaniu 
decyzji  pozytywnej od Zarząd Województwa dopełni się  wszystkie  wymagane dokumenty. Tak 
złoŜony wniosek jest rejestrowany w bazie. Jako Departament Rolnictwa wdraŜamy działanie 
„Podstawowe usługi dla gospodarki wiejskiej” w ramach którego moŜna składać wnioski na 
budowę  sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, odnawialne źródła energii, segregacja  odpadów 
komunalnych , przy czym na kanalizację  i wodociągi dofinansowanie wynosi 4 mil. zł. i do 



złoŜenia wniosku potrzebna jest cała kompletna dokumentacja łącznie z pozwoleniami wodno – 
prawnymi itp. Dodał, Ŝe konkursy zostaną ogłoszone na przełomie roku 2008 i 2009r.    

Starosta Powiatu Kozienickiego zabierając głos powiedział, Ŝe inwestycja związana z budową 
drogi powiatowej jest kaŜdorazowo uzgadniana z Wójtem Gminy, z tymŜe kaŜdy moŜe mieć 
swoje zdanie ale trzeba  wybrać zawsze to najlepsze rozwiązanie. Wyjaśnił, Ŝe ul. Oleksowska 
zostanie dokończona po sprowadzeniu ścieków  z drogi wojewódzkiej. Dodał, Ŝe Starostwa 
Powiatowe otrzymują  od Zarządu Województwa Mazowieckiego na budowę dróg powiatowych 
co roku  1 mil. zł.,  co jest duŜym wsparciem biorąc pod uwagę, Ŝe powiat nie otrzymuje Ŝadnej 
subwencji drogowej. Dodał, Ŝe Starostwo Powiatowe w Kozienicach emituje obligacje, w  2008r. 
wyemitowano 4 mil. Podziękował samorządowi za udział we współfinansowaniu budowy dróg 
powiatowych, za co  gmina otrzymuje większy odcinek drogi  i wybór odcinka. Starosta 
Kozienicki poinformował, Ŝe na spotkaniu Zarządu Województwa ze starostami ustalono, Ŝe cała 
kwota pochodząca z Regionalnego Programu Operacyjnego  przeznaczona na drogi powiatowe  
zostanie  podzielona  za jednym razem, dzięki czemu Starostwo Powiatowe w Kozienicach 
otrzyma  3.880.000 zł. NajwaŜniejszym zadaniem dla rady jest dopracowanie  się pewnych 
priorytetów, aby  zacząć realizację zadań od rzeczy najwaŜniejszych i stopniowo schodzić na 
niŜsze szczeble. Zaapelował do Marszałka Województwa o przebudowę drogi wojewódzkiej 
Góra Puławska – Słowiki, która jest chyba najbardziej zniszczoną drogą w województwie 
mazowieckim, a po powstaniu mostu w Bronowicach ta droga jest niesamowicie obciąŜona.  

Marszałek Województwa Mazowieckiego nawiązując do wypowiedzi przedmówców powiedział, 
Ŝe  bezpośrednio po sesji pojadą zobaczyć odcinek drogi 738 Góra Puławska - Słowiki. 

Przewodnicząca Rady Gminy zabierając głos powiedziała, Ŝe  Wójt Gminy Gniewoszów nie 
siedzi, często wyjeŜdŜa do Warszawy i przypomina o potrzebach naszej gminy, równieŜ 
potwierdziła zły stan drogi wojewódzkiej nr 738 , ponadto zwróciła się z prośbą do Starosty 
Kozienickiego o wykonanie  drogi powiatowej biegnącej od cmentarza oleksowskiego, czyli od 
drogi wojewódzkiej nr 738 do skrzyŜowania w Oleksowie tj. do drogi  powiatowej. Uzasadniając 
, Ŝe jest to odcinek drogi wiodącej na cmentarz, a więc często tą drogą  jadą bądź  idą goście z 
całej Polski.  

Radny Henryk Sadura zapytał  - „czy będzie robiona droga wyjazdowa od drogi wojewódzkiej nr 
738 do Regowa Starego?” 

Wójt Gminy odpowiedział, Ŝe jest to droga powiatowa, a ze Starostą współpracujemy na co 
dzień, a więc  ten temat będziemy uzgadniać. 

Radna Krystyna Szafranek  zapytała - „czy w tym roku będzie realizowana budowa kolejnego 
odcinka drogi wojewódzkiej 738?” 

Marszałek Województwa odpowiedział, Ŝe  w bieŜącym roku  jest to niemoŜliwe, poniewaŜ nie 
ma wykonanej dokumentacji, aby ogłosić przetarg musi być pozwolenie na budowę, a  Ŝeby 
uzyskać pozwolenie na budowę naleŜy mieć wykonaną dokumentację. 

Wójt Gminy dodał, Ŝe uzupełnienie dokumentacji (wykonanie odwodnienia)  miało być 
wykonane  do maja, projektant poprawił  dokumentację dopiero  na koniec czerwca, w Zarządzie 
Dróg Wojewódzkich prace się zatrzymały,  poniewaŜ zaczął się sezon urlopowy, ale  juŜ w 
przyszłym tygodniu odbędzie się Rada Techniczna. 

Marszałek Województwa Mazowieckiego powiedział, Ŝe jedyne co moŜe obiecać to, Ŝe uda się  
przeprowadzić postępowanie przetargowe w tym roku, a na wiosnę nastąpi realizacja inwestycji. 



Sołtys wsi Mieścisko – Krzysztof Kępka  zabierając glos powiedział, Ŝe wniosek dotyczy 
zimowego utrzymania dróg, tj. Do Mieściska prowadzi droga, która jest  częściowo drogą 
powiatową, a częściowo drogą wojewódzką, a problem polega na tym, ze pługi z  Zarządu Dróg 
Wojewódzkich przyjeŜdŜają regularnie,  a na drogę powiatową pług przyjeŜdŜa z opóźnieniem 
jedno lub dwudniowym i wówczas część drogi jet odśnieŜone, a część nie. 

Dyrektor MZDW powiedział, Ŝe  zawsze są pewne granice, których nie moŜna przekroczyć, 
wykonanie prac na terenie  dróg powiatowych zagroŜone jest dyscypliną finansową. 

Starosta Kozienicki – Pan Janusz Stąpór dodał, Ŝe będzie o tym pamiętał i spróbuje ten  problem 
jakoś  rozwiązać, zobowiązując Dyrektora Dróg Powiatowych do podjęcia  wewnętrznych 
ustaleń  i współpracy  z Rejonem w Siczkach. 

Radny – Pan Roman  Bąk zapytał - „czy jest moŜliwość  dopłat do wapnowania gleb?” 

Marszałek Województwa Mazowieckiego odpowiedział, Ŝe juŜ od roku  zastanawiamy się w 
Departamencie nad  wdroŜeniem  programu pilotaŜowego dotyczącego wapnowania gleb, odbyto 
na ten temat  szereg spotkań z róŜnymi fachowcami, jeŜeli dojdzie do jego realizacji chciałbym, 
aby rozpoczęto  od  ziem dawnego  woj. radomskiego. 

Ad.10. Zamknięcie obrad. 

W związku z tym, Ŝe porządek obrad  został wyczerpany Przewodnicząca Rady Gminy 
podziękowała, w imieniu własnym oraz Rady Gminy i wszystkich obecnych na sesji, 
zaproszonym gościom za przybycie i  dokonała  zamknięcia obrad dwudziestej pierwszej sesji 
Rady Gminy w Gniewoszowie . 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała: Monika Gogacz 
- insp. ds. obsługi rady gminy 
 

Maria Halina Banaś 
Przewodnicząca Rady Gminy 

 
 
       

 


