
Protokół Nr XXIV/2008 
z sesji Rady Gminy Gniewoszów, która odbyła się w dniu 30 grudnia 2008r. 
 

 

Czas trwania sesji od godz. 1330 do godz.1425. 
 
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 
� Kierownik Posterunku Policji – Wacław Postek 
� Dyrektor PSP w Wysokim Kole  

 
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, Kierownika Posterunku Policji, Dyrektorkę PSP w Wysokim Kole 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. 
4. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Gminy w Gniewoszowie. 
5. Rozpatrzenie wniosku Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budŜetu gminy na 2008r. 



7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu gminy Gniewoszów na 2009r. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie reasumpcji uchwały Nr XXII/129/2008 Rady Gminy w 

Gniewoszowie w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięŜnego dla członków 
ochotniczej straŜy poŜarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub w 
szkoleniu poŜarniczym organizowanym przez Państwową StraŜ PoŜarną lub gminną. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Gniewoszów na lata 2008 - 2013” 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009r. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Gniewoszowie na 

2009r. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 

2009r. 
14. Pytania i wnioski. 
15. 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 XXIII/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. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres między sesjami Rady Gminy. 

Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu Wójtowi Gminy, który  poinformował, Ŝe w okresie 
między sesjami: 

� wykonano podbudowę drogi Sarnowie Przecinka, Marianowie, 

� złoŜono wniosek o przyznanie dotacji w ramach "Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych 2008-2011", tzw. „Schetynówek” na budowę drogi w Borku Fort, 

� złoŜono wniosek na dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków, gmina nie otrzymała 
tego dofinansowania, w związku z czym przed świętami złoŜono odwołanie do 
Wojewody za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego 

� trwają rozmowy na temat linii kolejowej przebiegającej przez teren gminy Gniewoszów. 
Ponadto Wójt Gminy poinformował, Ŝe uczestniczył na sesji w Starostwie Powiatowym 
w Kozienicach, na której był przedstawiciel Fundacji, która chce się zająć budową kolejki 
wąskotorowej z przygotowanym pokazem multimedialnym, Rada Powiatu wstrzymała się 
z glosowaniem do kolejnej sesji.  

Do przedstawionej informacji pytań nie zgłoszono w związku z czym Przewodnicząca Rady 
Gminy podziękowała referującemu. 

 Ad. 4.  Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Gminy w Gniewoszowie. 



Przewodnicząca Rady Gminy przypomniała, Ŝe sprawozdania z działalności komisji stałych rady 
gminy były opracowywane i omawiane w czasie posiedzeń komisji stałych. Sprawozdania z 
działalności komisji stałych za 2008r. stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 5. Rozpatrzenie wniosku Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Przewodnicząca Rady Gminy przypomniała, Ŝe dyskusja na temat pisma Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewoszowie w sprawie skrócenia czasu pracy 

baru w Borku do godz. 2200 dyskusja była prowadzona w trakcie posiedzeń komisji stałych rady 
gminy. W tym miejscu przypomniała, Ŝe komisje opowiedziały się przeciw skróceniu czasu 
pracy baru, poniewaŜ jest to jedyny lokal w tej miejscowości gdzie moŜe spotkać się młodzieŜ i 
dlatego teŜ, nie moŜna zlikwidować wszystkiego z powodu prywatnych zatargów, tym bardziej, 
Ŝe bar jest czynny tylko od piątku do niedzieli. Następnie poprosiła inspektora ds. obsługi rady 
gminy o odczytanie pisma oraz opini prawnej dotyczącej zasad ograniczania czasu pracy, którą 
przygotowała Pani Krystyna Płoszaj - Radca Prawny Urzędu Gminy w Gniewoszowie . Do 
przedstawionego materiału pytań nie zgłoszono, w związku z czym Przewodnicząca Rady Gminy 
poddała pod głosowanie fakt przyjęcia wniosku GKRPA w Gniewoszowie o skrócenie czasu 

pracy baru w Borku do godz. 2200 . Za wnioskiem GKRPA głosowało 0 radnych, przeciw 
wnioskowi GKRPA głosowało – 15 radnych, wstrzymało się od głosu – 0 radnych. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła fakt odrzucenia wniosku GKRPA, a tym samym 

opowiedziała się przeciw ograniczeniu czasu pracy w barze w Borku do godz. 2200. 

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

Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu Pani Skarbnik Gminy, kóra poinformowała, Ŝe 
projekt uchwały dotyczy jednoczesnego wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków dotacji 
zarówno na zadania zlecone jak i na zadania własne oraz związanych z realizacją programu 
„Kapitał Ludzki”, rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokosci 
2.000 zł. oraz przesunięcia wydatków budŜetowych w budŜecie gminy na 2008r. Po czym 
odczytała projekt uchwały Do przedstawionych projektu uchwały nie wniesiono uwag w związku 
z czym 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 XXIV/132/08    

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu gminy Gniewoszów na 2009r.  
Przewodnicząca Rady Gminy na wstępie przypomniała, Ŝe na posiedzeniach komisji stałych był 
omawiany szczegółowo projekt budŜetu gminy. 
Skarbnik Gminy na wstępie poinformowała, Ŝe zgodnie z opinią Komisji Rozwoju Społeczno – 
Gospodarczego, Finansów, Samorządu i Handlu na temat projektu budŜetu gminy na 2009r. w 
projekcie budŜetu został uwzględniony wniosek Rejonowego Związku Spółek Wodnych o 
dofinansowanie utrzymania urządzeń melioracyjnych na terenie gminy w wysokości 5.000 zł. 
oraz zwiększono planowane środki na remonty dróg o kwotę 50.000 zł . Następnie Skarbnik 
Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2009r. oraz uchwałę 
RIO w Warszawie w sprawie opinii o przedłoŜonym przez Wójta Gminy Gniewoszów projekcie 
budŜetu gminy na 2009r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, moŜliwości 
finansowania przedstawionego deficytu, prawidłowości dołączonej do projektu budŜetu kwoty 
długu publicznego. Przewodnicząca Rady Gminy zapytała „ile wynosi wysokość rezerwy 



budŜetowej?” Skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe rezerwa budŜetowa jest zaplanowana w 
wysokości 70.000 zł. jednocześnie wyjaśniając, Ŝe nie moŜe wynosić więcej niŜ 1% budŜetu.  
Do przedstawionych informacji więcej pytań nie wniesiono w związku z czym 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 XXIV/133/08 
 
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie reasumpcji uchwały Nr XXII/129/2008 Rady Gminy w 
Gniewoszowie w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięŜnego dla członków 
ochotniczej straŜy poŜarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu 
poŜarniczym organizowanym przez Państwową StraŜ PoŜarną lub gminną. 
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła  Panią Izabelę Kierasińską – Sekretarza Gminy o 
odczytanie i omówienie stosownego projektu uchwały. Sekretarz Gminy wyjaśniła, Ŝe zmienia 
się tylko § 5, w którym jest określony termin wejścia w Ŝycie uchwały. Po czym odczytała 
projekt uchwały Do przedstawionych projektu uchwały nie wniesiono uwag w związku z czym 
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 XXIV/134/08 
 
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Gniewoszów na lata 2008 - 2013” 
Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu Panu Bogdanowi Przychodzeń – Zastępcy Wójta 
Gminy, który poinformował, Ŝe Strategia była opracowana w 2005r. na podstawie danych z lat 
2003-2005. Ponadto wyjaśnił, Ŝe Gmina Gniewoszów znalazła się wśród 500 gmin w Polsce, 
które zostały wytypowane do realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, 
który jest finansowany z Banku Światowego. Nadmienił, Ŝe środków pochodzących z PPWOW 
został zorganizowany festyn w Wysokim Kole, zajęcia pozalekcyjne we wszystkich szkołach, 
zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieŜy, wycieczka do Lwowa dla Seniorów, Dzień Seniora. 
Referujący dodał, Ŝe zgodnie z instrukcjami instytucji zarządzającej tym programem Strategia 
Gminna Rozwiązywania Problemów Społecznych musi być dostosowana do wymogów 
PPWOW. W związku z tym Strategia Gminy Gniewoszów została odpowiednio dostosowana do 
wymagań PPWOW i pozytywnie zaopiniowana przez konsultanta.  
W związku z tym, Ŝe do odczytanego projektu uchwały nie zgłoszono więcej 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 XXIV/135/08 
 
Ad. 10.  Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. 
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła  inspektora ds obsługi rady gminy o odczytanie i 
omówienie stosownego projektu uchwały.  
Radny Pan Tadeusz Gawinek zapytał „w jakim terminie zostaną przeprowadzone konsultacje?” 
Inspektor ds obsługi rady odpowiedziała, Ŝe zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 2003r. o urzędowych 
nazwach miejscowości z wnioskiem do Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji 
naleŜy wystąpić do końca miesiąca marca, a więc do tego czasu naleŜy teŜ przeprowadzić 



konsultacje. Ponadto dodała, Ŝe wyniki konsultacji będą miały charakter wiąŜący przy 
podejmowaniu ostatecznej decyzjo przez Radę Gminy o wystąpieniu do Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w sprawie wprowadzenia zmian nazw miejscowości. 
Sołtys wsi Boguszówka zaproponował, aby przeprowadzić zebranie wiejskie i wyjaśnić 
wszystkim mieszkańcom sprawę zmiany nazwy miejscowości. Wójt Gminy poprosił o 
wyznaczenie terminu zebrania jednocześnie informując, Ŝe jest do dyspozycji mieszkańców.  
W związku z tym, Ŝe do odczytanego projektu uchwały więcej pytań nie zgłoszono 
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 XXIV/136/08     
 
Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009r. 
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła inspektora ds obsługi rady gminy  o odczytanie 
stosownego projektu 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 XXIV/137/08    
 
Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Gniewoszowie 
na 2009r. 
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła pracownika ds obsługi rady o odczytanie stosownego 
projektu 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 XXIV/138/08 

 
Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady 
Gminy na 2009r 
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła pracownika ds obsługi rady o odczytanie stosownego 
projektu 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 XXIV/139/08   
 
Ad. 14. Pytania i wnioski. 
Radna – Pani Krystyna Szafranek zgłosiła wniosek w sprawie budowy sali gimnastycznej przy 
PSP w Wysokim Kole motywując swój wniosek tym, Ŝe naleŜy wykorzystać zaangaŜowanie, 
chęć do pracy i potencjał Wójta Gminy, który nie boi się podejmowania trudnych decyzji. 



Ponadto dodała, Ŝe jest to szansa wyrównania szans dzieci wiejskich, sala gimnastyczna mogłaby 
obsługiwać szkoły w Wysokim Kole i Borku, słuŜyłaby organizowaniu imprez, których w 
Wysokim Kole nie ma gdzie zorganizować. Nadmieniła równieŜ, Ŝe sytuacja demograficzna jest 
korzystna poniewaŜ dzieci nie będzie ubywać lecz przybywać, gdyŜ coraz więcej młodych rodzin 
z Puław buduje się w Wysokim Kole i być moŜe uda się pozyskać dzieci z Opatkowic. W 
związku z powyŜszym poprosiła w imieniu własnym jak i społeczeństwa Wysokiego Koła o 
podjecie kroków zmierzających do wybudowania sali gimnastycznej. 

 Kolejno głos zabrała Pani Joanna Kowalczyk – Dyrektor PSP w Wysokim Kole, która odczytała 
podziękowanie Pani Dyrektor PSP w Borku za wykonanie w bieŜącym roku wymiany stolarki 
okiennej w budynku szkolnym w Borku oraz Ŝyczenia noworoczne. Dyrektor PSP w Wysokim 
Kole takŜe ze swej strony podziękowała za inwestycje poczynione w szkole w Wysokim Kole 
oraz przychyliła się do wniosku Radnej Pani Krystyny Szafranek, na koniec złoŜyła wszystkim 
obecnym na sesji Ŝyczenia noworoczne. 

Wójt Gminy odnosząc się do wypowiedzi przedmówczyń powiedział, Ŝe nad budową sali 
gimnastycznej w Wysokim Kole naleŜy się dobrze zastanowić, poniewaŜ wybudowanie sali 
gimnastycznej jest kosztowną inwestycją, moŜna natomiast zagospodarować na ten cel dom 
nauczyciela przy szkole. Natomiast odnosząc się do sytuacji demograficznej poinformował, Ŝe 
liczba uczniów zacznie nieznacznie wzrastać dopiero od 2014r.. 

Inspektor ds obsługi rady gminy odczytała podanie Pani S. C. dotyczące wykupienia 
nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność gminy połoŜonej w G. przy ul. L 
Wójt Gminy zabierając głos wyjaśnił, Ŝe jest to działka strategiczna, połoŜna blisko budynku, 
gdzie wcześniej mieściła się biblioteka gminna i w przyszłości budynek ten moŜe być 
wykorzystany na zorganizowanie domu kultury. Ponadto dodał, Ŝe wystąpił do GS-u z 
wnioskiem o wykupienie działki, na której znajduje się budynek dawnego sklepu i sąsiaduje z 
działką, którą chce wykupić Pani S. C. Reasumując Wójt Gminy powiedział, Ŝe budynek moŜe 
sprzedać ale bez działki. Przewodnicząca Rady Gminy dodała równieŜ, Ŝe obecna lokatorka 
moŜe cały czas mieszkać i nikt jej z tego domu nie będzie przeprowadzał. Przewodnicząca Rady 
Gminy poddała pod głosowanie kwestię sprzedaŜy działki Pani S. C. Za sprzedaŜą działki 
głosowało – 0 radnych, przeciw sprzedaŜy głosowało – 13 radnych, wstrzymalo się od głosu – 2 
radnych. Następnie inspektor ds obsługi rady gminy odczytała podanie Pani H. M. dotyczące 
wykupienia nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność gminy połoŜonej w G. 
przy ul. K. Wójt Gminy powiedział, Ŝe przychyliłby się do sprzedaŜy tej działki, poniewaŜ jest to 

mała działeczka o pow. 120m2, W tym miejscu wyraził swoją opinię, Ŝe równieŜ  moŜna 
sprzedać działkę, która znajduje się w sąsiedztwie z tym, Ŝe w tej sytuacji naleŜy przeprowadzić 
przetarg nieograniczony. 

Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, Ŝe frekwencja jest dobra, a więc kaŜdy wie co jest 
robione na terenie gminy, jakie inwesytycje sa planowane w przyszłym roku i pogłoski Ŝe nic się 
nie robi nalezy dementować, poniewaŜ wiele prac zostało wykonane, a te które nie zostały 
zrealizowane są przyjęte do realizacji w przyszłym budŜecie. Po czym z racji zbliŜającego się 
nowego roku Ŝyczyła Wójtowi Gminy jaki wszystkim sukcesów w pracy i dalszej realizacji 
wniosków. Podziękowała równieŜ za otrzymane Ŝyczenia świateczne.  



Ad. 15. Zamknięcie obrad. 
W związku z tym, Ŝe porządek obrad został wyczerpany Przewodnicząca Rady Gminy dokonał 
zamknięcia obrad dwudziestej czwartej sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała : Monika Gogacz 
- insp. ds. obsługi rady gminy 
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