
Protokół Nr XXIX/2009
z sesji Rady Gminy Gniewoszów, która  odbyła się  w dniu 16 czerwca 2009 r.

Czas trwania sesji od godz. 1205 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. Bąk Roman
3. Gawinek Tadeusz
4. Gugała Andrzej
5. Jakubowska Jolanta
6. Kaczkowski Wiesław
7. Kamionka Łukasz
8. Karsznia Krzysztof
9. Kubicka Danuta
10.Pułka Tadeusz
11.Pytrus Roman
12.Sadura Henryk 
13. Szafranek Krystyna
14. Szczepaniak Mariusz
15. Tyburcy Jan
Spoza składu Rady Gminy w obradach udział wzięli:  
- Wójt Gminy – Stefan Marek Banaś
- Zastępca Wójta, Kierownik GOPS – Bogdan Przychodzeń
- sołtysi zgodnie z listą obecności,
- pracownicy Urzędu Gminy zgodnie z listą obecności,
- Teresa Filiks – Dyrektor ZSP w Gniewoszowie
- Elżbieta Łyszcz – Dyrektor PG w Gniewoszowie
- Dorota Janus – Dyrektor PSP w Borku
- Joanna Kowalczyk – Dyrektor PSP w Wysokim Kole 
- Kierownik Posterunku Policji w Gniewoszowie – Wacław Postek                                                   

Ad. 1. Otwarcie obrad.
Obrady otworzyła i im przewodniczyła Pani Maria Halina Banaś – Przewodnicząca Rady 

Gminy, powitała przybyłych radnych, a w ich imieniu i w imieniu  własnym: Wójta Gminy, 
Zastępcę Wójta Gminy, Sołtysów,  Kierownika Posterunku Policji w Gniewoszowie, Dyrektorki 
Szkół,  pracowników Urzędu Gminy. Na wstępie podziękowała na ręce Wójta Gminy za 
przeprowadzony remont sali konferencyjnej. 
Następnie zaproponowała  wprowadzenie  zmiany  do  porządku  obrad  polegającej  na dodaniu 
nowego pkt 12 w brzmieniu „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia 
prowadzone przez przedszkola publiczne  na terenie gminy Gniewoszów.” 
Po czym odczytała zmieniony  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.   Funkcjonowanie placówek oświatowych na terenie gminy.
5.   Informacja na temat ładu i porządku publicznego na terenie gminy w 2009r.
6.   Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009r. 
7.   Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia  zgody na wyodrębnienie  w budżecie gminy
      środków stanowiących  fundusz sołecki.
8.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Gniewoszów.



9.   Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Statutu  Gminnego Ośrodka Pomocy
      Społecznej w Gniewoszowie. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego  marki ŻUK A151C będącego 
       na stanie  Urzędu Gminy w Gniewoszowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży kontenerów metalowych KP-7 i pojemników PA -1100  
      kołowych metalowych do selektywnej zbiórki odpadów będących na stanie Urzędu Gminy  
      w Gniewoszowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzone przez
       przedszkola publiczne  na terenie gminy Gniewoszów.
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 XXVIII/2009 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   z   działalności   Wójta  Gminy   za   okres  między  sesjami Rady    
            Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu  Wójtowi  Gminy, który   poinformował, że w okresie 
od ostatniej sesji podjęto następujące działania: 
- odbiór  dwóch odcinków drogi  w Borku i w Wysokim Kole; 
- złożono w niosek na przebudowę drogi w Marianowie w ramach komponentu - wyrównywanie 
szans obszarów wiejskich; 
- złożono wniosek na dokończenie ogrodzenia oraz budowę bieżni na boisku szkolnym w 
Gniewoszowie w ramach komponentu szkolnego; 
- od 22.06 wznowione zostanie  wożenie tłucznia na drogi gminne; 
- przygotowywany jest  wniosek na budowę boiska wielofunkcyjnego w Wysokim Kole w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego, wniosek na budowę oczyszczalni ścieków w Oleksowie 
oraz  po raz drugi wniosek na budowę sieci  kanalizacyjnej w miejscowościach: Borek, Regów 
Stary, Oleksów. Wójt Gminy w tym miejscu wyjaśnił, że ostatni z  wniosków może ponownie 
zostać  odrzucony,  ponieważ  wymagana jest aglomeracja na 1km  sieci - 120 osób, a w naszej 
gminie przypada – 40 osób na 1 km;                                                                                . 
- dobiega końca  remont szkoły w Borku; 
-  wymieniono okna i drzwi w Domu Ludowym w Oleksowie oraz  przystąpiono do drobnego 
remontu budynku szkoły w Sarnowie; 
- w najbliższych dniach rozpoczną  się prace  związane z adaptacją strażnicy w Wysokim Kole na 
świetlicę wiejską. 
Do przedstawionej informacji  nie zgłoszono pytań. Przewodnicząca Rady Gminy  podziękowała 
Wójtowi Gminy.  

Ad. 4.  Funkcjonowanie placówek oświatowych na terenie gminy.                                       
Jako pierwsza głos zabrała Dyrektor PSP w Borku informując, że odbyła się  rada pedagogiczna, 
program nauczania został zrealizowany,  wszyscy uczniowie są promowani,  jeden uczeń  będzie 
zdawał egzamin poprawkowy, natomiast z  projektu organizacyjnego na rok 2009/2010 wynika, że 
w nowym roku szkolnym będzie zatrudnionych sześciu nauczycieli  na pełny etat, dwóch 
nauczycieli na pół etatu,  jeden nauczyciel na ½ etatu.  Dla porównania poinformowała, że w roku 
szkolnym 2008/2009 zatrudnionych było ośmiu nauczycieli na pełny etat, dwóch na ½ etatu, i jeden 
na części etatu tj. 5 godzin. Dodała, że zmniejszenie zatrudnienia spowodowane jest tym, że w rok 



szkolnym  2009/2010 będą tylko cztery oddziały przy siedmiu  klasach, dzieci będą się uczyć w 
klasach łączonych: kl. „0” z „I”, kl. „II” z „III”, kl. „IV” z „V” i oddzielnie kl. „VI”, ponieważ pisze 
sprawdzian na zakończenie szkoły podstawowej i tym uczniom należy  poświęcić więcej czasu. 
Ponadto na zajęcia z niektórych przedmiotów:  muzykę, plastykę  i w-f klasy starsze  będą 
połączone po trzy. Nadmieniła również, iż nauczyciele poprosili, aby w klasach i IV i V zajęcia z 
niektórych przedmiotów rozłączyć, a co z tym się wiąże zobowiązali się pracować  w tym zakresie 
społecznie. Dyrektor PSP Borek podziękowała Radzie Gminy i Wójtowi Gminy za dokonaną w 
bieżącym roku szkolnym wymianę okien i termomodernizację budynku. Na zakończenie 
nadmieniła, że w czasie wakacji będą odbywać się  półkolonie dla dzieci połączone z  wieloma 
atrakcyjnymi wyjazdami. 
Następnie głos zabrała Dyrektor ZSP w Gniewoszowie, która poinformowała, że jeden z uczniów 
nie otrzymał promocji do klasy następnej, uczeń ten nie skorzystał z pomocy pomimo  wszelkich 
starań  ze strony grona pedagogicznego. W roku szkolnym 2009/2010  w ZSP w Gniewoszowie 
będzie 138 uczniów w siedmiu oddziałach, przy zatrudnieniu: dwunastu nauczycieli zatrudnionych 
na pełnym etacie,  trzech nauczycieli zatrudnionych na części etatu, pedagog zatrudniony na trzy 
godziny tygodniowo.  Ponadto do przedszkola  jest zapisanych 53 dzieci, które podzielone zostaną 
na trzy oddziały. Referująca  poinformowała, że w  roku szkolnym 2008/2009 szkoła brała udział w 
różnych konkursach, wśród większych sukcesów  wymieniła udział dwóch uczniów w sportowych 
mistrzostwach Polski w Warszawie, korzystając ze środków unijnych szkoła miała możliwość 
organizacji zajęć pozalekcyjnych pozwalających dzieciom rozwijać się  wszechstronnie. Dyrektor 
ZSP  podziękowała GKRPA, która w znaczący sposób pomaga szkołom. 
Wójt Gminy zabierając głos zapytał, czy niepromowanie dziecka  przyniesie jakikolwiek skutek? 
Dyrektor odpowiedziała, że sytuacja ta dotyczy ucznia , któremu ma kto pomóc w domu, a który 
przez cały rok lekceważył szkołę, nie odrabiał lekcji,  również nauczyciele uczący określonych 
przedmiotów, próbowali mu pomóc pozostając po lekcjach, ale on pomoc tą lekceważył i odrzucał. 
Kolejno głos zabrała Dyrektor PSP w  Wysokim Kole informując, że  w roku szkolnym 2008/2009 
szkoła liczyła sześć oddziałów szkolnych i oddziale „0”, w roku szkolnym 2009/2010 liczba 
uczniów w PSP w Wysokim Kole  pozostaje na tym samym poziomie co w roku 2008/2009, 
natomiast będzie spadek w kl. „0”, ponieważ zapisanych jest dwanaście, a było szesnaście dzieci. 
Referująca nadmieniła, iż żaden z rodziców nie skorzystał z przywileju jaki wprowadziła zmiana 
ustawy o systemie oświaty pozwalającego, aby sześciolatki rozpoczęły wcześniej realizację 
obowiązku szkolnego. Dyrektor PSP w Wysokim Kole poinformowała, że w nowym roku szkolnym 
będzie zatrudnionych ośmiu nauczycieli na pełnym etacie, jedna osoba dopełnia etat w innej szkole, 
natomiast  wszyscy nauczyciele prowadzą zajęcia zgodnie z przygotowaniem. Dodała, że w roku 
2008/2009  korzystając z funduszy pozyskanych z PPWOW, szkoła proponowała sporą ofertę zajęć 
pozalekcyjnych obejmujących zajęcia sportowe, teatralne, plastyczne, z zajęć tych skorzystało 
bardzo dużo dzieci, równie dużo zgłosiło chęć udziału w półkoloniach organizowanych w czasie 
wakacji. Na zakończenie podziękowała za ułożenie chodników przy szkole, które poprawiły 
znacznie estetykę szkoły. 
Jako ostatnia  głos zabrała Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gniewoszowie informując, że 
liczba uczniów przewidywana w roku szkolnym 2009/2010  wynosi  187, w roku szkolnym 
2008/2009 wynosiła 174, w nowym roku szkolnym będzie siedem oddziałów, natomiast  stan 
zatrudnienia przedstawiał się będzie w następujący sposób: dwanaście osób na pełnym etacie i 
sześć osób na części etatu, ponadto  wystąpią nieliczne godziny ponadwymiarowe. Dla porównania 
poinformowała, że  w roku 2008/2009 było zatrudnionych:  dwanaście osób na pełnym etacie, 
siedmiu na części etatu. Referująca dodała, że przez cały rok szkolny 2008/2009 prowadzone były 
zajęcia pozalekcyjne ( kurs tańca, wyjazdy na basen)  finansowane  ze środków pozyskanych w 
ramach PPWOW, planowane są również dwutygodniowe półkolonie z szeregiem atrakcyjnych 
wyjazdów i wycieczek. Referująca podziękowała   również GKRPA za współpracę i  finansowanie 
zajęć sportowych na sali gimnastycznej. Na koniec omówiła wyniki egzaminów gimnazjalnych. 
Do przedstawionych informacji uwag nie wniesiono. 
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała referującym. 



Ad. 5. Informacja na temat ładu i porządku publicznego na terenie gminy w 2009r. 
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zabranie głosu Kierownika Posterunku Policji - Pana 
Wacława Postka, który przedstawił informację stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu. 
Do przedstawionej informacji  nie zgłoszono pytań.  Przewodnicząca Rady Gminy  podziękowała 
Referującemu.

Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009r. 
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zabranie głosu i omówienie stosownych projektów 
uchwał Panią Marię Woźniak - Skarbnika Gminy. 
Skarbnik  Gminy powiedziała, że projekty uchwał były szczegółowo omawiane na posiedzeniach 
komisji stałych, przypomniała, że   pierwsza uchwała dotyczy wprowadzenia zmian po stronie 
dochodów i wydatków w budżecie gminy oraz zwiększenia wydatków budżetowych w wyniku 
rozdysponowania wolnych środków. Po czym odczytała  projekt uchwały. 
Do odczytanego projektu uchwały  nie  zgłoszono pytań.  Przewodnicząca Rady Gminy poddała 
fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy Radni obecni na 
sali obrad  – 15 osób. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła fakt przyjęcia uchwały. 
Uchwała Nr XXIX/166/09 
Następnie Skarbnik Gminy  omówiła kolejny projekt uchwały wyjaśniając, że  w związku z tym, iż 
gmina będzie składała trzy wnioski na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: „Budowa 
mechanicznej oczyszczalni ścieków w Oleksowie”, „Budowa kanalizacji sanitarnej, 
podciśnieniowej z przyłączami w miejscowościach: Oleksów, Borek, Regów Stary, gm. 
Gniewoszów” oraz „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w 
Wysokim Kole, gm. Gniewoszów” należy opracować wieloletni plan inwestycyjny na lata 2009-
2011oraz plan strukturalny. Dodała, że plany te będą stanowiły  załączniki do składanych wniosków 
na realizację zadań inwestycyjnych, druga zmiana dotyczy wprowadzenia nowego zadania do 
budżetu tj. „Budowa kanalizacji sanitarnej, podciśnieniowej z przyłączami w miejscowościach: 
Oleksów, Borek, Regów Stary, gm. Gniewoszów”. Referująca wyjaśniła, że pierwotnie w budżecie 
gminy  na 2009r. w załączniku inwestycyjnym widniało tylko zadanie „Budowa oczyszczalni 
ścieków w Oleksowie” opiewające na kwotę 168.459 zł. obecnie środki te należy podzielić i jako 
wkład własny gminy  przeznaczyć na  dwa zadania dotyczące budowy  oczyszczalni ścieków w 
Oleksowie  i budowy sieci kanalizacyjnej.. W wieloletnim planie inwestycyjnym przewiduje się, że 
boisko w Wysokim Kole zostanie wykonane w całości w 2009r., budowa oczyszczalni ścieków jest 
planowana  na lata 2009- 2010, natomiast budowa siei kanalizacyjnej na lata 2009-2012r. Łączna 
wartość zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej, podciśnieniowej z przyłączami w 
miejscowościach: Oleksów, Borek, Regów Stary, gm. Gniewoszów”  wynosi 10.237.397,48 , a 
zadania  „Budowa mechanicznej oczyszczalni ścieków w Oleksowie” - 3.326.810,03 zł.  Na koniec 
omówiła jak przedstawiają się wydatki w poszczególnych latach realizacji inwestycji oraz  kwestię 
przeniesienia środków z wydatków remontowych zaplanowanych na  remont stołówki szkolnej w 
Gniewoszowie  na zadanie inwestycyjne „ Rozbudowa ogrodzenia boisk, rozbudowa bieżni 
lekkoatletycznej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym  i Publicznym Gimnazjum w 
Gniewoszowie” – 40.000 zł. Po czym Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały. 
Do odczytanego projektu uchwały  nie  zgłoszono pytań.  Przewodnicząca Rady Gminy poddała 
fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy Radni obecni na 
sali obrad  – 15 osób. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła fakt przyjęcia uchwały. 
Uchwała Nr XXIX/167/09
Ad. 7.   Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia  zgody na wyodrębnienie  w budżecie 
              gminy środków stanowiących  fundusz sołecki.
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zabranie głosu i odczytanie stosownego projektu uchwały 
Panią Marię Woźniak - Skarbnika Gminy. Skarbnik  Gminy oczytała projekt uchwały. 
Do odczytanego projektu uchwały  nie  zgłoszono pytań. Przewodnicząca Rady Gminy poddała fakt 
przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy Radni obecni na sali 
obrad  – 15 osób. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła fakt przyjęcia uchwały. 



Uchwała Nr XXIX/168/09
Ad. 8.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Gniewoszów. 
Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu Sekretarzowi Gminy - Pani  Izabeli Kierasińskiej, 
która przypomniała, że projekt uchwały był szczegółowo  omawiany na posiedzeniu Komisji 
Statutowej oraz posiedzeniach Komisji  stałych Rady Gminy, po czym odczytała  stosowny projekt 
uchwały.  Do odczytanego projektu uchwały  nie zgłoszono  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 XXIX/169/09
Ad. 9.   Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Statutu  Gminnego Ośrodka Pomocy
         Społecznej w Gniewoszowie. 
Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu Sekretarzowi Gminy - Pani  Izabeli Kierasińskiej, 
która przypomniała, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach komisji stałych Rady 
Gminy, po czym odczytała  projekt uchwały. 
Do odczytanego projektu uchwały  nie zgłoszono  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 XXIX/170/09
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego  marki ŻUK A151C   
         będącego na stanie  Urzędu Gminy w Gniewoszowie. 
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o odczytanie uchwały inspektora ds obsługi rady. 
Do odczytanego projektu uchwały  nie zgłoszono  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 XXIX/171/09
Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży kontenerów metalowych KP-7 i pojemników 
             PA -1100   kołowych metalowych do selektywnej zbiórki odpadów będących na stanie 
             Urzędu Gminy w Gniewoszowie.
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o odczytanie uchwały inspektora ds obsługi rady. 
Do odczytanego projektu uchwały  nie zgłoszono  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 XXIX/172/09  
  

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzone przez
         przedszkola publiczne  na terenie gminy Gniewoszów. 
Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu Sekretarzowi Gminy - Pani  Izabeli Kierasińskiej. 
Sekretarz Gminy, która  odczytała stosowny  projekt uchwały. 
Do odczytanego projektu uchwały  nie zgłoszono  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 XXIX/173/09
Ad. 13. Pytania i wnioski. 
Komendant Posterunku Policji w Gniewoszowie – Pan Wacław Postek zwrócił się za 
pośrednictwem radnych i sołtysów z apelem do mieszkańców gminy o oznakowanie posesji, 
szczepienie i wiązanie psów, a także zwracanie uwagi i powiadamianie Posterunku Policji o 
samochodach pojawiających się na terenie gminy  na obcych numerach rejestracyjnych.

Radni  zgłosili następujące wnioski: 
1/ Radny - Łukasz Kamionka poprosiło o wystąpienie z monitem do Zarządu Dróg Powiatowych w 
Kozienicach w sprawie  ograniczenia tonażu samochodów poruszających się  po drodze powiatowej 



w Borku; 
Wójt  Gminy wyjaśnił, że  nie jest to prosta sprawa,  ale jeszcze raz zostanie podjęta próba 
przedstawienia tego zagadnienia w  Zarządzie Dróg Powiatowych w Kozienicach.

2/ Sołtys wsi Borek wnioskował o naprawienie pompy przy hydroforni w Borku; 
3/ Radny - Henryk Sadura wnioskował o zamontowanie lamp ulicznych przy drodze powiatowej w 
Regowie Starym koło p. C.,  S. 
4/ Radny - Roman Bąk wnioskował o oczyszczenie poboczy, obcięcie gałęzi i wyrównanie drogi na 
odcinku  od  Marianowa do Zwoli; 
5/ Radna - Krystyna  Szafranek wnioskowała o wykonanie drogi  na Powiślu przy wale. 

Ad. 14.  Zamknięcie obrad. 
Porządek obrad  został wyczerpany. Przewodnicząca Rady Gminy dokonała zamknięcia obrad 
dwudziestej dziewiątej sesji Rady Gminy w Gniewoszowie.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała : Monika Gogacz                                                            
- insp. ds. obsługi biura rady gminy                                                                 


