
Protokół Nr XXIII/2008 
z sesji Rady Gminy Gniewoszów, która odbyła się w dniu 19 listopada 2008r. 
 
 

Czas trwania sesji od godz. 800 do godz.845. 
 
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. Bąk Roman 
5. Jakubowska Jolanta 
6. Kaczkowski Wiesław 
7. Kamionka Łukasz 
8. Karsznia Krzysztof 
9. Kubicka Danuta 
10. Pytrus Roman 
11. Gawinek Tadeusz 
12. Szafranek Krystyna 
13. Szczepaniak Mariusz 
14. Tyburcy Jan 
15. Pułka Jan Tadeusz  

 

Spoza składu Rady Gminy w obradach udział wzięli:  
� sołtysi zgodnie z listą obecności, 
� Wójt Gminy – Stefan Marek Banaś 
� Z-ca Wójta – Bogdan Przychodzeń 
� pracownicy Urzędu Gminy zgodnie z listą obecności 

 
Ad. 1. Otwarcie obrad. 

Obrady otworzył i im przewodniczyła Pani Maria Halina Banaś - Przewodnicząca Rady 
Gminy, stwierdziła qvorum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał. Po czym powitała 
przybyłych radnych, a w ich imieniu i w imieniu własnym: Wójta Gminy, Zastępcę Wójta oraz 
pracowników Urzędu Gminy. Następnie odczytała wniosek Wójta Gminy na podstawie, którego 
została zwołana XXIII – sesja Rady Gminy wraz z zaproponowanym przez Wójta Gminy 
porządkiem obrad : 
Następnie odczytała porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budŜetu gminy na 2008r. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod 

nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borek”. 
5. Pytania i wnioski. 
6. 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, Ŝe na sali obrad 

został wyłoŜony protokół Nr XXII/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 - 15 osób. 

 

Ad. 3.  Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do budŜetu gminy na 2008r. 

Skarbnik Gminy poinformowała, Ŝe projekt uchwały dotyczy wprowadzenia do budŜetu 
gminy dotacji na zadania własne i dotacji na realizacje zadań zleconych oraz przeniesienia 
wydatków w obrębie działów. Następnie odczytała projekt uchwały. 

W związku z tym, Ŝe 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 XXIII/130/08     

 

Ad. 4.  Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego  
pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borek”. 

Wójt Gminy wyjaśnił, Ŝe istnieje moŜliwość przystąpienia do „Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2013” realizowanego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, 
w ramach którego moŜna uzyskać dotację w 50% wartości zadania inwestycyjnego.  Jednak 
niezbędnym dokumentem, który naleŜy dołączyć do przygotowanego wniosku pod nazwą 
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borek” jest uchwała w sprawie zabezpiecza w 
budŜecie gminy na 2009r. Środków finansowych  na realizację tego zadania. W związku z tym, 
Ŝe jest krótki czas na złoŜenie wniosku zwołano niniejszą sesję w przyspieszonym trybie. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, ze w dniu 14 listopada 2008r. Wójt Gminy przedłoŜył w 
drodze zarządzenia projekt budŜetu gminy na 2009r. Gdzie w załączniku inwestycyjnym 
znajdowało się zadanie dotyczące budowy drogi w Borku i zaplanowano na jego realizację z 
własnych środków - 55.000 zł.  i 45.000zł. współudział Starostwa Powiatowego w Kozienicach. 
Po czym odczytała projekt uchwały intencyjnej. 

W związku z tym, Ŝe 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 XXIII/131/08 

Ad. 5. Pytania i wnioski. 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe w dniu do Rady Gminy wpłynęło pismo 

z prośbą o dofinansowanie działalności Hospicjum Królowej Aniołów w Radomiu, po czym 
poprosiła inspektora ds. obsługi rady o odczytanie pisma. 



Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Andrzej Gugała powiedział, Ŝe jedna z mieszkanek 
naszej gminy korzystała z pomocy tego Hospicjum i dodał, Ŝe faktycznie osoba ta była otoczona 
troskliwą opieką. 

W wyniku podjęcia dyskusji Radni ustalili, aby przekazać 300 zł. na rzecz Hospicjum 
Królowej Aniołów w Radomiu – za przekazaniem głosowali wszyscy radni 15 osób. 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe w dn. 25 listopada 2008r. o godz. 13.00 
odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie spotkanie w sprawie 
utworzenia Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” w ramach  „Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich”, Działanie Osi 4 – LEADER. W związku z powyŜszym przekazała radnym 
i sołtysom zaproszenie do udziału w spotkaniu. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Andrzej Gugała zapytał - „na które drogi i w jakiej 
ilości został nawieziony kamień?” 

Zastępca Wójta Pan Bogdan Przychodzeń odpowiedział, Ŝe kamień został nawieziony na 
następujące drogi: Wysokie Koło - Powiśle ( 8 składów), Boguszówka ( 3 składy), Boguszowka 
– Stawki ( 1 skład), Markowola – Kol. (10 składów), Zwola (6 składów), Wólka Bachańska (5 
składów), Oleksów (3 składy), Gniewoszów (3 składy), Zdunków (2 składy), Sarnów (6 
składów), Wysokie Koło - Łyse Góry (3 składy)Regów Stary ( 6 składów), Podmieście (2 składy) 

Radny Roman Bąk wnioskował o dołoŜenie dwóch składów kamienia na drogi pod 
Lasem. 

Radna Jolanta Jakubowska wnioskowała o nawiezienie kamienia na drogę w Sławczynie 
w kierunku P. S. 

Radny Pan Roman Pytrus wnioskował o nawiezienie kamienia na drogę w Sarnowie  
Rosztoki. 

 
Ad. 6.  Zamknięcie obrad.  

W związku z tym, Ŝe porządek obrad został wyczerpany Przewodnicząca Rady Gminy 
dokonał zamknięcia obrad dwudziestej trzeciej sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała : Monika Gogacz 
- insp. ds. obsługi rady gminy 

Maria Halina Banaś 
Przewodnicząca Rady Gminy 

 
 


