
Protokół Nr XXV/2009 
z sesji Rady Gminy Gniewoszów, która odbyła się w dniu 07 stycznia 2009r. 

 
 

Czas trwania sesji od godz. 1300 do godz.1435. 
Na 15 osobowy ustawowy skład Rady Gminy w sesji udział wzięło – 14 radnych. 
Radni obecni: 

1. Banaś Maria Halina – Przewodnicząca Rady Gminy 
2. Sadura Henryk – Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
3. Bąk Roman 
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  

Radni nieobecni: 
Gugała Andrzej – Wiceprzewodniczący Rady Gminy- usprawiedliwiony 
Spoza składu Rady Gminy w obradach udział wzięli:  

� 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 Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała wprowadzenie 
zmiany do porządku obrad polegającej na dodaniu dwóch punktów: pkt 4 „Podjęcie uchwały w 
sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy w Gniewoszowie” oraz pkt 5 „Podjęcie uchwały 
w sprawie ustalenia diet dla sołtysów za udział w pracach Rady Gminy” 
Następnie odczytała zmieniony porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gniewoszów do Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”  z siedzibą w Kozienicach. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla  radnych Rady Gminy w Gniewoszowie. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów za udział w pracach Rady Gminy. 
6. Pytania i wnioski. 
7. Zamknięcie obrad. 

Do porządku obrad zgłoszono następujące uwagi: 



Radny Pan Roman Bąk zaproponował, aby w pierwszej kolejności temat diet przeanalizować na 
posiedzeniach komisji stałych rady gminy. 
Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła, Ŝe temat ten był omawiany na posiedzeniach komisji 
stałych Rady Gminy i środki finansowe na ten cel zostały zaplanowane w budŜecie gminy na 
2009r. 
Wójt Gminy zabierając głos dodał, Ŝe wysokość diet zarówno dla radnych jak i dla sołtysów w 
gminie Gniewoszów nie jest wygórowana, w stosunku do innych gmin jest ona niska.  
Do zmienionego porządku obrad więcej uwag nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady Gminy 
poddała fakt przyjęcia zmienionego porządku obrad pod głosowanie. Za przyjęciem zmienionego 
porządku obrad głosowało 14 osób- wszyscy radni obecni na sali obrad. Przewodnicząca Rady 
Gminy stwierdziła fakt przyjęcia zmienionego porządku 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 XXIV/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 na sali obrad radni - 14 osób. 

Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gniewoszów do Stowarzyszenia  
Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”  z siedzibą w Kozienicach 

 Inspektor ds. obsługi rady gminy odczytała Statut Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania 
„Puszcza Kozienicka”  z siedzibą w Kozienicach oraz projekt uchwały w sprawie przystąpienia 
Gminy Gniewoszów do Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”  z 
siedzibą w Kozienicach.  
Wójt Gminy – Pan Stefan Marek Banaś zabierając głos poinformował, Ŝe wszystkie gminy 
powiatu kozienickiego z wyjątkiem Starostwa Powiatowego podjęły decyzje o przystąpieniu do 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”. 
Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Maria Halina Banaś dodała, Ŝe pozostawi w biurze rady 
dokumenty dotyczące Lokalnej Grupy Działania, z którymi zainteresowani będą mogli się 
zapoznać. Zastępca Wójta Gminy – Pana Bogdan Przychodzeń zabierając głos wyjaśnił, Ŝe 
podstawą do tworzenia Lokalnych Grup Działania jest Poakcesyjny Program Wspierania 
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, w ramach którego występuje działanie OŚ LEADER 4 
w ramach, którego występują róŜne programy, a wśród nich tzw. „Małe Projekty”, do których 
moŜna zaliczyć: szkolenia, promocje lokalnej aktywności tj.: promocja twórczości ludowej, 
artystycznej, produktów i wyrobów regionalnych, organizowanie imprez kulturalnych, 
rozrywkowych, sportowych, zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby społeczności 
wiejskiej, renowacja i zabezpieczenie przydroŜnych kapliczek, pomników przyrody, 
charakterystycznych elementów dla danej miejscowości, odnawianie elewacji, dachów nawet 
prywatnych budynków, ogrodzeń, charakterystycznych dla danego regionu, zakup strojów, 
eksponatów dla zespołów artystycznych i ludowych. Referujący wyjaśnił równieŜ, Ŝe 
beneficjentami tych programów mogą być osoby fizyczne zameldowane na terenie Lokalnej 
Grupy Działania oraz organizacje pozarządowe, osoby prawne, jednostki organizacyjne 
związków wyznaniowych i kościołów posiadających siedzibę na obszarze działania LGD, 
wysokość pomocy na jeden wniosek wynosi nie mniej niŜ 4.500 zł. i nie więcej niŜ 25.000 zł., a 
całkowita wartość projektu nie moŜe przekroczyć 100.000 zł. Zastępca Wójta poinformował 
takŜe, iŜ nabór wniosków będzie ogłaszać Urząd Marszałkowski z tym, Ŝe wnioski będą składane 



za pośrednictwem LGD. Stowarzyszenie, o którym mowa zawiązało się do zorganizowania LGD 
i opracowania Lokalnej Strategi Rozwoju na zlecenie samorządu województwa. Tak więc LGD 
będzie opiniowała, wnioski przesyłane do samorządu województwa pod kontem zgodności z 
LSR. Zastępca Wójta nadmienił równieŜ, Ŝe inwestycję wykonuje się z własnych środków, a 
dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku następuje refundacja środków pienięŜnych. Wójt 
Gminy poinformował, Ŝe na dzień dzisiejszy członkami Stowarzyszenia jest zarówno on jak i 
Przewodnicząca Rady Gminy, po czym zaproponował, aby gminę Gniewoszów w 
Stowarzyszeniu reprezentowała Pani Izabela Kierasińska – Sekretarz Gminy. 
Rada Gminy nie wniosła zastrzeŜeń do przedstawionego przez Wójta Gminy kandydata do 
reprezentowania gminy Gniewoszów w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Puszcza 
Kozienicka”  z siedzibą w Kozienicach. 
 Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Maria Halina Banaś poprosiła inspektora ds. obsługi rady 
gminy o odczytanie projektu stosownej 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 – 14 osób. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła fakt 
przyjęcia uchwały.  
 Uchwała Nr XXV/140/09     

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy w 
Gniewoszowie. 
Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Maria Halina Banaś poprosiła  inspektora ds. obsługi rady 
gminy o odczytanie stosownego projektu uchwały. 
Radny - Pan Roman Bąk zabierając głos powiedział, Ŝe w innych gminach jest to trochę inaczej, 
u nas jest to za szybko, a Pani Przewodnicząca chce przepchnąć swoje interesy. Dodał, Ŝe nie ma 
Ŝadnego zapisu mówiącego o tym, Ŝe Przewodniczący Rady Gminy ma mieć dietę dziesięć razy 
większą. 
 Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Maria Halina Banaś odnosząc się do wypowiedzi 
przedmówcy powiedziała, Ŝe jej dieta nie jest większa dziesięć razy od pozostałych radnych, 
poniewaŜ jest to dieta zryczałtowana, płatna miesięcznie natomiast radny za kaŜdorazowy udział 
w pracach rady bądź komisji stałych otrzymuje dietę, a spotkań w jednym miesiącu czasami 
bywa trzy i więcej, ponadto dodała, Ŝe uczestniczy równieŜ w pracach komisji. Zwróciła takŜe 
uwagę na fakt, iŜ przedmówca często opuszcza salę obrad przed ich zakończeniem lub spóźnia 
się. 
Radna - Pani Krystyna Szafranek zabierając głos powiedziała, Ŝe jest to miły zbieg okoliczności i 
dobrze, Ŝe na ten cel znalazły się w budŜecie gminy pieniądze. 
Wójt Gminy – Pan Stefan Marek Banaś dodał, Ŝe przewodnicząca Rady Gminy musi 
reprezentować Radę Gminy na zewnątrz, podpisuje dokumenty, a więc ponosi większą 
odpowiedzialność. 
W związku z tym, Ŝe do odczytanego projektu uchwały więcej uwag nie zgłoszono 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem 
uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się od głosu – 1 radny. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła fakt przyjęcia uchwały.  
Uchwała Nr XXV/141/09     

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów za udział w pracach Rady 
Gminy. 



Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Maria Halina Banaś 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 – 14 osób. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła fakt 
przyjęcia uchwały. 

Uchwała Nr XXV/142/09  

Ad. 6. Pytania i wnioski. 
Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Maria Halina Banaś poinformowała, Ŝe Pani H. M. złoŜyła 
podanie w sprawie wykupienia budynku komunalnego, którego obecnie jest lokatorem, po czym 
poprosiła inspektora ds. obsługi rady gminy o odczytanie podania. 

Wójt Gminy – Pan Stefan Marek Banaś dodał, Ŝe jednocześnie moŜna ogłosić przetarg na 

sprzedaŜ nieruchomości o pow,. 127m2, połoŜonej w sąsiedztwie działki, której kupnem 
zainteresowana jest Pani M., jednocześnie wyjaśnił, Ŝe zgoda na sprzedaŜ wyraŜona w dniu 
dzisiejszym upowaŜni go do  podjęcia kroków związanych z przygotowaniem dokumentów 
koniecznych do sprzedaŜy, a następnie projektu uchwały w sprawie sprzedaŜy w/w 
nieruchomości. 

 Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie kwestię sprzedaŜy działki Pani H. M. 
oraz sprzedaŜy działki połoŜonej w sąsiedztwie  w drodze przetargu nieograniczonego. Za 
sprzedaŜą działek głosowali wszyscy obecni radni - 14 osób. 

 Radny - Pan Roman Pytrus zgłosił wniosek o nawiezienie kamienia na drogę koło p. W. i p. K. 
w Tarnowie 

Wójt Gminy – Pan Stefan Marek Banaś poruszył kwestię zgłaszanego wniosku dotyczącego 
wyrównania i oczyszczenie drogi od Sławczyna (koło p. F.)w kierunku Wólki Wojcieszkowskiej. 
Radny - Pan Łukasz Kamionka wyjaśnił, Ŝe do rozwidlenia jest to droga gminna. Radny - Pan 
Henryk Sadura wnioskował o wyrównanie (ścięcie) poboczy przy drodze powiatowej  w 
Regowie Starym oraz o zamontowanie lamp do oświetlenia ulicznego we wsi Regów Stary na 
Kolonii od p.C. do p.P 

Wójt Gminy – Pan Stefan Marek Banaś wyjaśnił, Ŝe do podłączenia oświetlenia ulicznego na tym 
odcinku naleŜy poprowadzić dodatkowy przewód, dlatego teŜ realizację tego zadania 
przeniesiono na 2009r. i w bieŜącym roku zostanie ono wykonane.  

Radny - Pan Łukasz Kamionka wnioskował o zamontowanie dwóch lamp w Borku koło p. G. 
Radny - Pan Roman Bąk poprosił o wystąpienie z monitem do TP SA w sprawie poprawienia lub 
ustawienia dodatkowego nadajnika na terenie gminy w celu usprawnienia połączeń 
internetowych. 

 Radny - Pan Krzysztof Karasznia wnioskował o zakupienie siatki zabezpieczającej w celu 
umieszczenia jej wzdłuŜ drogi w Sarnowie - Prusiny.  

Przewodnicząca Rady Gminy - Pani Maria Halina Banaś wnioskowała o nawiezienie kamienia i 
wyrównanie drogi w Sarnowie na Rosztokach; 

 Radny - Pan Tadeusz Gawinek ponowił wniosek o nawiezienie kamienia na drogę w 
Boguszówce koło p. Ś.  



Ad. 6.  Zamknięcie obrad.  
W związku z tym, Ŝe porządek obrad został wyczerpany Przewodnicząca Rady Gminy dokonał 
zamknięcia obrad dwudziestej piątej sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. 
 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała : Monika Gogacz  
- insp. ds. obsługi rady gminy  

Przewodnicząca Rady Gminy 
Maria Halina Banaś 

 


