
Protokół Nr XXX/2009
z sesji Rady Gminy Gniewoszów, która  odbyła się  w dniu 28 sierpnia 2009 r.

Czas trwania sesji od godz. 1005 do godz.1135.
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,
- Dorota Janus – Dyrektor PSP w Borku
- 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, Dyrektorkę 
PSP w Borku,  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 Rady Gminy.
4.   Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2009r.
5.   Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009r.oraz udzielenia
      pomocy finansowej  Policji.
6.   Podjęcie uchwały w sprawie  intencji przystąpienia  Gminy Gniewoszów  do Związku  
      Międzygminnego.
7.   Podjęcie uchwały w sprawie   ustalenia opłaty za świadczenia prowadzone przez przedszkole
      publiczne na terenie  gminy Gniewoszów.
8.   Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  zadań 
      polegających na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych  oraz     
      przyznawaniu i wypłacie  świadczeń  z Funduszu Alimentacyjnego. 
9.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca    
      ubiegający się o przyznanie  zezwolenia na  prowadzenie działalności w zakresie  odbierania  
      odpadów  komunalnych  od właścicieli  nieruchomości,  opróżniania zbiorników 



      bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gniewoszów do nieodpłatnego
      nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa. 
11. Pytania i wnioski.
12. 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 XXIX/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: 
- przeprowadzono prace remontowe przy placówkach oświatowych i przygotowano je do 
rozpoczęcia roku szkolnego; 
- przeprowadzono remont  budynku po ośrodku zdrowia w Sarnowie obejmujący wykonanie dachu, 
docieplenie dachu, wymianę stolarki okiennej; 
- rozpoczęto prace przy budowie drogi w Sarnowie na „Przecince”; 
- ogłoszono przetarg   na  boisko w Gniewoszowie. 
Ponadto poinformował o: 
- kilkukrotnych wyjazdach do Warszawy w celu poprawienia wniosków  o dofinansowanie 
realizacji zadań inwestycyjnych; 
- nie rozpatrzeniu, do obecnej chwili, wniosku na budowę oczyszczalni ścieków w Oleksowie; 
- przyznaniu gminie środków na przebudowę drogi gminnej w Marianowie; 
- licznych poprawkach do  wniosku na budowę boiska wielofunkcyjnego w Wysokim Kole, który 
do chwili obecnej nie został rozpatrzony i dlatego też gmina może nie   zdążyć z jego realizacją 
w bieżącym roku; 
- podjęciu rozmów z PKP w sprawie  przekazania  gminie działek, a do tego czasu gmina podpisze 
umowę dzierżawy tych działek; 
- będącej w trakcie załatwienia sprawie przejęcia nieodpłatnego od ARSP działek,  na których 
obecnie znajdują się drogi gminne. 
Do przedstawionej informacji  nie zgłoszono pytań. Przewodnicząca Rady Gminy  podziękowała 
Wójtowi Gminy.  

Ad. 4.  Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2009r. 
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zabranie głosu  Panią Marię Woźniak – Skarbnika Gminy, 
która przypomniała, że sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze  2009r. 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 przedłożonym sprawozdaniu.
Radni nie wnieśli  uwag do Sprawozdania z wykonania budżetu za I-sze półrocze 2009  r. oraz do 
przedstawionej opinii, w związku z czym  Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała Referującej.

Ad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009r.oraz 
udzielenia pomocy finansowej  Policji.



Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zabranie głosu i odczytanie stosownego projektu uchwały 
Panią Marię Woźniak - Skarbnika Gminy. Skarbnik Gminy poinformowała, że w drodze  projektu 
uchwały do budżetu gminy na 2009r. wprowadza się  środków z pomocy finansowej z  Urzędu 
Marszałkowskiego na  boisko szkolne w Gniewoszowie w kwocie 40.000 zł., dotację na zakupy dla 
OSP w Gniewoszowie - 5.556 zł., ponadplanowe  środki  z tytułu odpłatności za przedszkole, 
967,12 zł. z tytułu odszkodowania  za zniszczone ogrodzenie  w Wysokim Kole. Ponadto dodała, że 
projekt uchwały obejmuje przeniesienie  dochodów i wydatków w dziale 85213 i 85214 w związku 
ze zmianą ustawy o pomocy społecznej,  wydzielenie środków własnych  na realizację  programu 
„Kapitał Ludzki”, wprowadzenie do planu dotacji rozwojowej, wprowadzenie dotacji na stypendia, 
oraz dokonano przeniesienia środków między  paragrafami w dziale 600. 
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 XXX/174/09
Kolejno  Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały  w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały 
Nr XXVIII/157/09 z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Policji 
na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji policyjnej dla potrzeb Posterunku 
Policji w Gniewoszowie. Wyjaśniła, że pierwotnie na ten cel przeznaczono środki w wysokości 
12.000 zł., w związku z tym, że  zakupiono samochód  tańszy pozostało nie wykorzystane 4.000 zł, 
które proponuje się przeznaczyć na  wymianę stolarki okiennej w budynku Posterunku Policji w 
Gniewoszowie. 
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 XXVIII/175/09
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie  intencji przystąpienia  Gminy Gniewoszów  do Związku 
Międzygminnego. 
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o odczytanie uchwały inspektora ds. obsługi rady. 
Do odczytanego projektu uchwały  nie zgłoszono  uwag. Wójt Gminy zabierając głos wyjaśnił, że 
celem Związku jest utworzenie południowego subregionu , które będzie wspomagał kolejnictwo, 
transport drogowy, budowę dróg, Związek ten jest tworzony pod patronatem Poseł Ewy Kopacz i 
Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. 
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 XXX/176 /09
Ad. 7.    Podjęcie uchwały w sprawie   ustalenia opłaty za świadczenia prowadzone przez 
przedszkole publiczne na terenie  gminy Gniewoszów 
Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu Sekretarzowi Gminy - Pani  Izabeli Kierasińskiej, 
która poinformowała, że uchwała podjęta na poprzedniej sesji została  uchylona przez Wojewodę 
Mazowieckiego, ponieważ nie można określić  jednej opłaty miesięcznej  za przedszkole tylko ma 
być określona opłata za każdą godzinę. Następnie 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 XXX/177/09

Ad. 8.  Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
zadań  polegających na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych  oraz 
przyznawaniu i wypłacie  świadczeń  z Funduszu Alimentacyjnego. 
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 XXX/178/09          
Ad. 9.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca   ubiegający się o przyznanie  zezwolenia na  prowadzenie działalności w 
zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od właścicieli  nieruchomości,  opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 
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 XXX/179/09

Ad. 10.   Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gniewoszów do 
nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa.
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 XXX/180/09                                   

Ad. 11.  Pytania i wnioski. 
Radny – Pan Jan Tyburcy  wnioskował o nawiezienie kamienia i zasypanie  dołów na drodze w 
Podmieściu koło p. S. 
Wójt Gminy poprosił o zgłaszanie  wniosków dotyczących dróg, wyjaśniając, że  w każdym roku 
będą podejmowane próby budowy  dwóch dróg gminnych, dlatego też należy w pierwszej 
kolejności wykonać odpowiednie podłoże  na tych drogach. 
Radna – Pani Krystyna Szafranek wnioskowała o  poprawienie dróg w Wysokim Kole: na Łyse 
Górki oraz w kierunku p. B., gdyż są to drogi uczęszczane zarówno przez  rolników i mieszkańców. 
Radny - Pan Roman Bąk wnioskował o: 
- wykonanie drogi w Zwoli  tzw. Pozapłociu koło p. B., 
- poprawienie załamanego przepustu  na drodze powiatowej  w kierunku p W.  w Zwoli, 
- podjęcie przez gminę działań mających na celu przejęcie  od Skarbu Państwa  dwóch działek 
nr 680  i 704  położonych w Zwoli, użytkowanych jako drogi. 
Wójt Gminy odnośnie pierwszego wniosku wyjaśnił, że droga ta nie może być wykonana, ponieważ 
nie zostały wycięte drzewa   i nie może wjechać samochód z kamieniem. 
Sołtys wsi Markowola  – Pan Janusz Kowalczyk wnioskował o poprawienie drogi biegnącej 
z Markowoli w kierunku Smogorzowa. 
Sołtys wsi Mieścisko - Pan Krzysztof Kępka poprosił o zainteresowanie się sprawą rzekomego 
wykupu wyrobisk przez obcokrajowca z Nigerii, który jak chodzą pogłoski, chce składować odpady 
toksyczne. Ponadto  wnioskował o wykonanie drogi w Mieścisku. 
Wójt Gminy odpowiedział, że na temat wykupowania wyrobisk nic nie  słyszał, dodał jednak , że 
w sytuacji gdy na terenie gminy pojawiają się obce osoby  należy o tym powiadomić w pierwszej 
kolejności policję. 
Radny – Pan Jan Tyburcy  zapytał - „czy wiadomo coś na temat  rozbiórki torów  i możliwości 
zakupu kamienia z rozbiórki torów?” 
Wójt Gminy odpowiedział, że  wysłano  w tej sprawie pismo do wydziału Ekonomicznego PKP, ale 
cała sprawa pozostała bez echa i należy ponownie podjąć rozmowy w tej sprawie. 
Sołtys wsi Wólka Bachańska – Pan Józef Sadownik wnioskował o wycięcie gałęzi  przy wyjeździe 
z  drogi polnej  koło p. B.  w Sarnowie. Wnioskował również o wykonanie drogi na odcinku od 
Sarnowa do Wólki Bachańskiej, która jest coraz dalej zaorywana.



Sołtys wsi Sławczyn – Pani Helena Szewczyk zgłosiła, konieczność  usunięcie nadłamanej   gałęzi 
drzewa w Sławczynie w kierunku p. K. 
Radny - Pan Roman Bąk wnioskował o obcięcie gałęzi przy drodze wiodącej od Zwoli ( od figury) 
w kierunku Marianowa.

Wójt Gminy zabierając głos poinformował, że został już przeprowadzony przetarg na  budowę 
drogi wojewódzkiej nr 738  od Wólki Bachańskiej do cmentarza w Gniewoszowie, który wygrała 
firma ze Zwolenia. Nadmienił również, że przetarg na  budowę drogi przy rondzie jest ogłoszony na 
dzień 09 września, dodał, że gmina dodatkowo sfinansowała opracowanie organizacji ruchu. Wójt 
Gminy ponadto poinformował, że są wstępne rozmowy, aby wykonać odcinek drogi wojewódzkiej 
od  szkoły w Wysokim Kole do granicy Opatkowic. 
Radna - Pani Pani Jolanta Jakubowska zapytała - „czy jest już nowy kierownik w SPZOZ w 
Gniewoszowie?” 
Wójt Gminy odpowiedział, że ogłoszenie było zamieszczone na stronie internetowej gminy 
Gniewoszów, zgłosiło się  dwóch kandydatów, pierwszy  z nich po wstępnej rozmowie, więcej nie 
nawiązał kontaktu, natomiast z drugim z p. Wydrychem  zostanie  podpisany kontrakt na jeden rok. 
Dodał, że z uzyskanych informacji wynika, że ma pozytywną opinię. 
Radny – Pan Henryk Sadura zapytał - „co ze szkołą w Regowie Starym oraz zgłosił, że  należy 
wystąpić z pismem do Zarządu Dróg Powiatowych w Kozienicach w sprawie poprawienia słabego 
odprowadzania nadmiaru wody z drogi powiatowej  w Regowie Nowym na  wysokości CPN.” 
Wójt Gminy wyjaśnił, że jest to droga powiatowa i realizacja tego  wniosku leży w gestii Starostwa 
Powiatowego w Kozienicach , ale w czasie kiedy będzie robione odprowadzenie ścieków  od p.  H. 
wówczas należy wykonać przy tej drodze dodatkowe studzienki, które będą odprowadzały nadmiar 
wody. 
Radny – Pan Jan Tadeusz Pułka zapytał o działki na Forcie oraz  poprosił w imieniu mieszkańców 
Boru Fortu o wykonanie drogi. 
Wójt Gminy odnosząc się do wniosków przedmówcy odpowiedział na pierwsze pytanie, że  trwają 
prace nad ustaleniem  stanu prawnego działek  w Borku Forcie, natomiast odnośnie budowy drogi 
powiedział, że mieszkańcy Borku Fort zgłaszają się po wszystko do Gminy Gniewoszów, ale dzieci 
oddają do szkoły w Sieciechowie, a ta grupka dzieci bardzo by poratowała sytuację w PSP w 
Borku. 
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała Wójtowi Gminy za podejmowane prace i realizowane 
inwestycje na terenie gminy. Następnie poprosiła aby monitował sprawę wykonania nawierzchni na 
drodze powiatowej od skrzyżowania w Oleksowie do cmentarza oraz położenie dywanika 
asfaltowego na drodze kamiennej koło domu ludowego. Na zakończenie podziękowała radnym za 
udział w Dożynkach Powiatowych w Garbatce Letnisko. 
Wójt Gminy odpowiedział, że w br będzie wykonane 1700  m drogi powiatowej, również 
przypomniał, że Starostwo Powiatowe  wychodzi z założenia, iż lepiej  wykonać dłuższy odcinek 
jednej drogi, niż wykonywać fragmenty dróg. Odnośnie Dożynek Powiatowych nadmienił, że koszt 
organizacji jest bardzo duży, a frekwencja była bardzo mała. 
Radna - Pani Krystyna Szafranek zabierając głos powiedziała, że w gminie jest wdrażany program 
Kapitał Ludzki, w związku z czym zapytała, czy będzie wdrażany kapitał społeczny? 
Zastępca Wójta – Pan Bogdan Przychodzeń odpowiedziała, że od dwóch lat jest wdrażany w 
ramach PPWOW Kapitał Ludzki, natomiast społecznego nie ma. 
Dyrektor PSP w Borku – Pani Dorota Janus w imieniu własnym, nauczycieli, uczniów oraz 
rodziców i społeczeństwa  wsi Borek  podziękowała za przeprowadzony remont budynku 
szkolnego, dodała że będą dołożone wszelkie starania, aby podnosić systematycznie  estetykę 
budynku, częściowo również pomalowano ogrodzenie szkoły.  Dodała, że  przybędzie 
prawdopodobnie jeden uczeń do I klasy. Natomiast co do uczniów z Borku Fort, którzy wybrali 
szkołę w Sieciechowie powiedziała, że mają dojazd do szkoły w Borku, ale przede wszystkim nie 
można rodziców przymusić do wyboru tej lub innej szkoły.  Na koniec skierowała zaproszenie na 
rozpoczęcie roku szkolnego.



Wójt Gminy – Pan Stefan Marek Banaś odnosząc się do wypowiedzi przedmówczyni  powiedział, 
że gmina zapewni dowóz jeżeli tylko rodzice będą zainteresowani  oddaniem dzieci do PSP w 
Borku.

Ad. 12.  Zamknięcie obrad. 
Porządek obrad  został wyczerpany. Przewodnicząca Rady Gminy dokonała zamknięcia obrad 
trzydziestej sesji Rady Gminy w Gniewoszowie.

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

Przewodnicząca Rady Gminy 
Maria Halina Banaś


