
Protokół Nr XXXI/2009
z sesji Rady Gminy Gniewoszów, która  odbyła się  w dniu 27 października  2009 r.

Czas trwania sesji od godz. 1005 do godz.1125.
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,
- Dyrektor PSP w Borku – Dorota Janus 
- Dyrektor PG w Gniewoszowie – Elżbieta Łyszcz
- Dyrektor ZSP w Gniewoszowie – Teresa Filiks
- Dyrektor PSP w Wysokim Kole – Joanna Kowalczyk 
- 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. 
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.   Informacja o  stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009.
5.   Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
6.   Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009r.
7.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej 
      o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gniewoszów. 
8.   Podjęcie uchwały w sprawie przekazania załatwiania  indywidualnych spraw z zakresu
      pomocy materialnej o charakterze socjalnej dla uczniów  Kierownikowi Gminnego 
      Ośrodka  Pomocy Społecznej.
9.   Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu
      Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie. 
10. Pytania i wnioski.



       a/ omówienie  pisma Konwentu Wójtów Burmistrzów i Prezydenta Ziemi  Radomskiej
           dotyczącego projektu utworzenia  Domu Hospicyjnego.
11. 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 XXX/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 
między sesjami podjęto następujące działania: 
- dokonano odbioru  drogi  Sarnów – Przecinka, 
- jest przygotowywana do odbioru droga w  Marianowie, pozostały do wykonania pobocza i 
przepust, 
- zakończono drogę powiatową Borek – Oleksów, pozostały do wykonania pobocza i zjazdy, 
- rozpoczęły się prace na drodze wojewódzkiej nr 738 tj. droga wokół ronda i odcinek  od Wólki 
Bachańskiej do cmentarza gniewoszowskiego, natomiast powstające problemy staramy się 
rozwiązywać na bieżąco, co pozwoli do 15 grudnia zakończyć prace, 
- wykonano pokrycie dachu na budynku po byłym ośrodku zdrowia w Sarnowie, 
- wykonano ogrodzenie  przy szkole w Wysokim Kole od strony Kościoła. 
Reasumując poinformował, że wydatki na inwestycje powiatowe, wojewódzkie i gminne w 2009r. 
zamknęły się kwotą 10 mil. zł. Ponadto złożone zostały wnioski  na: budowę boiska 
wielofunkcyjnego w Wysokim Kole,  budowę oczyszczalni ścieków w Oleksowie oraz sieci 
kanalizacyjnej w miejscowościach Borek, Oleksów – wnioski opiewają na kwotę 11 mil. zł., przy 
udziale gminy 1.600.000 zł., wstępnie zostały zakwalifikowane, czynimy starania aby weszły do 
realizacji w 2010r. 
Do przedstawionej informacji  nie zgłoszono pytań. Przewodnicząca Rady Gminy  podziękowała 
Wójtowi Gminy.  

Ad. 4.  Informacja o  stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009.
Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu Sekretarzowi Gminy - Pani  Izabeli Kierasińskiej. 
Sekretarz Gminy na wstępie wyjaśniła, że obowiązek składania informacji został wprowadzony w 
drodze art. 5a ust. 4A ustawy  z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, który nakłada na organ 
wykonawczy obowiązek przedstawiania do końca miesiąca października informacji o stanie 
realizacji zadań oświatowych  za  poprzedni rok szkolny wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu 
gimnazjalnego. Następnie   odczytała stosowną  informację  stanowiącą załącznik do niniejszego 
protokołu. Na koniec omówiła wykresy przedstawiające wyniki sprawdzianu w szkołach 
podstawowych oraz w gimnazjum w latach 2002-2009, wyjaśniając w tym miejscu, że słabe wyniki 
egzaminów w PSP w Wysokim Kole w 2009 roku spowodowane były faktem, że kilkoro uczniów 
ma obniżone wymaganiami i orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 
Do odczytanej informacji uwag nie zgłoszono. 

Ad. 5. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych. 
Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu inspektorowi ds obsługi rady gminy, która odczytała 
informację  na temat analizy oświadczeń  majątkowych radnych  Rady Gminy w Gniewoszowie, 
stanowiącą  załącznik do niniejszego protokołu. 
Następnie  Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu Sekretarzowi Gminy – Pani Izabeli 



Kierasińskiej. Sekretarz Gminy odczytała  informację dotyczącą oświadczeń majątkowych 
składanych Wójtowi Gminy  na podstawie  art. 24h ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że ponadto każdy radny, u którego wystąpiły 
nieprawidłowości w oświadczeniu majątkowym otrzyma stosowną informację w celu złożenia 
pisemnego wyjaśnienia i zapobieżenia powtarzania się błędów w oświadczeniach składanych w 
kolejnych latach. 
Do przedstawionych informacji uwag nie wniesiono.

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009r. 
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zabranie głosu i odczytanie stosownego projektu uchwały 
Zastępcę Skarbnika Gminy - Panią Elżbietę Sotowską. 
Po odczytaniu uchwały głos  zabrał Wójt Gminy wyjaśniając, że w 2008r. pozostały 
niewykorzystane środki i chcąc w tym roku tego uniknąć, a przede wszystkim mając na uwadze 
fakt, że wszystko  drożeje, dokonaliśmy analizy wykonania tegorocznego budżetu gminy i 
ustaliliśmy, że pozostaje niewykorzystane 117.000 zł., które chcielibyśmy przeznaczyć na  drogi. 
Dodał, że   należało zapewnić w budżecie gminy środki na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, 
zwiększyć środki na oświetleniu ulicznym oraz hydroforniach. 
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 XXXI/181/09
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gniewoszów. 
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o odczytanie uchwały inspektora ds. obsługi rady. 
Następnie Kierownik GOPS – Pan Bogdan Przychodzeń wyjaśnił, że  regulamin udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gniewoszów był 
uchwalony   w 2005r., ale w związku z tym, że uległa zmianie ustawa o stypendiach, należy 
dostosować  regulamin  do aktualnych przepisów. Dodał, że zmiany dotyczą  wysokości 
stypendium, która do tej pory była uzależniona od dochodu na jedną osobę w rodzinie, natomiast 
wg nowych przepisów wysokość stypendium uzależniona jest od  wysokości najniższego zasiłku 
rodzinnego, ponadto stypendia  obligatoryjnie musiały być przyznane na cały rok szkolny, obecnie 
ustawa pozostawia gminie dowolność w tym zakresie, w dotychczas obowiązującym regulaminie 
był zapis, że minimum 50% przyznanego stypendium  należy rozliczyć rachunkami w celu 
udokumentowania, że osoba poniosła te wydatki na cele szkolne, a zgodnie z interpretacjami 
powinno być udowodnione,  że stypendium wydatkowano w 100% na potrzeby szkolne. 
Do odczytanego projektu uchwały i przedstawionych wyjaśnień  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 XXXI/182/09
Ad. 8.   Podjęcie uchwały w sprawie przekazania załatwiania  indywidualnych spraw 
z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnej dla uczniów  Kierownikowi Gminnego 
Ośrodka  Pomocy Społecznej. 
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o odczytanie uchwały inspektora ds. obsługi rady. 
Następnie Kierownik GOPS – Pan Bogdan Przychodzeń wyjaśnił, że zgodnie  z ustawą o systemie 
oświaty do tej pory nie można było tego zadania powierzyć Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej, po zmianie ustawy zapis ten został zniesiony, a więc dopuszcza się  możliwość 
realizacji tego zadania przez  GOPS.  Uzasadnił, że powierzenie realizacji tego zadania 
Kierownikowi GOPS    wynika z faktu, że w gminie nie ma komórki oświaty, która mogłaby to 
zadanie realizować. 
Do odczytanego projektu uchwały i przedstawionych wyjaśnień    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 XXXI/183/09

Ad. 9.   Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie. 
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o odczytanie projektu uchwały inspektora ds. obsługi rady, 
która wyjaśniła, że zmiana wynika z faktu, iż Kierownik  SPZOZ wystąpił z wnioskiem  do Rady 
Społecznej dotyczącym rozszerzenia działalności SPZOZ w Gniewoszowie o prowadzenie  poradni 
ginekologiczno – położniczej oraz pielęgniarskiej domowej  opieki długoterminowej. Rada 
Społeczna uchwaliła zmianę Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej  w 
Gniewoszowie, natomiast zgodnie z przepisami  ustawy o zakładach opieki zdrowotnej  na radzie 
gminy spoczywa obowiązek zatwierdzenia tych zmian. 
Przewodnicząca Rady Gminy dodała, że w planach jest  zagospodarowanie  pomieszczeń na 
pierwszym piętrze  w celu prowadzenie gabinetu pediatrycznego dla dzieci zdrowych. Wyjaśniła 
również, że  świadczenie usług w ramach pielęgniarskiej domowej opieki długoterminowej  będzie 
polegało na tym, że pielęgniarka będzie dojeżdżała do obłożnie chorego  np. po udarze, z 
owrzodzeniami podudzi itp., usługi te będą świadczone na wniosek rodziny  chorego i nieodpłatnie. 
Ostatnia zmiana statutu dotyczy planu utworzenia poradni ginekologiczno – położniczej , która 
ułatwi dostęp kobietom ze wsi do lekarza ginekologa. 
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 XXXI/184/09          

Ad. 10.   Pytania i wnioski. 
a/ omówienie  pisma Konwentu Wójtów Burmistrzów i Prezydenta Ziemi  Radomskiej 
dotyczącego projektu utworzenia  Domu Hospicyjnego. 
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o odczytanie pisma inspektora ds. obsługi rady. Po 
odczytaniu pisma głos zabrał Wójt Gminy, który zaproponował aby  w bieżącym roku  wstrzymać 
się z decyzją w tej sprawie, jednocześnie dodając, że chorzy z terenu  gminy  korzystają z usług 
świadczonych przez  hospicjum w Zwoleniu i dlatego bardziej wskazane jest udzielenie  pomocy 
hospicjum w Zwoleniu. Dodał, że Hospicjum Królowej Apostołów jest stowarzyszeniem, a gmina 
nie może finansować stowarzyszeń, choć zgodnie  z informacjami  uzyskanymi przez 
Przewodniczącego Konwentu z  Regionalnej Izby Obrachunkowej  gmina może przekazać pomoc 
materialną np. zakupić cegły, cement itp. Dodał, że sprawa ta nie była  jeszcze do końca 
przedyskutowana, ponieważ jest wiele pomieszczeń wolnych, które można  zagospodarować i 
przeznaczyć na ten cel. Reasumując powiedział, że należy się wstrzymać z podjęciem ostatecznej 
decyzji. 

Radny Tadeusz Gawinek zabierając głos powiedział, że na drogach gminnych, polnych są położone 
drogi asfaltowe, coś się robi na drogach powiatowych, nie ma radnego, u którego nie byłoby nic 
zrobione, ale należy również spojrzeć na wschód  gminy, na drogę gminną w Boguszówce oraz w 
2010 r. uwzględnić w planach  drogę powiatową na odcinku Wysokie Koło – Boguszówka PGR.

Sołtys wsi Marianów  - Pani Małgorzata Wójcicka podziękowała w imieniu własnym oraz 
mieszkańców  Marianowa za wykonany odcinek drogi asfaltowej we wsi Marianów i poprosiła aby 
w przyszłości zaplanować  kontynuację tej drogi.

Sołtys wsi Mieścisko wnioskował o uwzględnienie w budżecie gminy na 2010r. remontu remizy 
strażackiej w Sarnowie oraz karosację samochodu OSP w Sarnowie, który zgodnie z zaleceniami 
kontrolnymi PSP w Kozienicach  należy przeznaczyć do karosacji.  Ponadto wnioskował o 
wykonanie drogi wojewódzkiej  w kierunku Sarnowa. 
Wójt Gminy odnosząc się do zgłaszanych wniosków przez  przedmówców powiedział, że należy się 



cieszyć tym co już  zostało wykonane na drogach, gdyż gmina  sama tego nie zrobiłaby. Ponadto 
przypomniał, że już wcześniej było wyjaśniane, iż Starostwo Powiatowe decyduje, które drogi 
należy wykonać w pierwszej kolejności. Natomiast co do remizy poinformował, że był planowany 
remont w bieżącym roku, ale odstąpiono od realizacji tego zadania, ponieważ gmina otrzymała 
dofinansowanie na uruchomienie  świetlicy w remizie w Wysokim Kole, a więc środki finansowe 
zaplanowane  na remont strażnicy w Sarnowie należało  przeznaczyć na udział własny w  realizacji 
zadania w Wysokim Kole. Zapewnił jednak, że w 2010r.  gmina przystąpi do  remontu remizy w 
Sarnowie, a jeżeli pogoda pozwoli to prace  może  rozpoczną się w miesiącu  styczniu – lutym. 
Odnośnie karosacji samochodu powiedział, że gmina musi składać wnioski do FOŚiGW, ponadto 
wyjaśnił, że było planowane wykonanie nakładki na drodze wojewódzkiej do Sarnowa, jednak 
zmieniono te plany aby wykonać w całości drogę główną. Wójt Gminy dodał, że w 2010r. planuje 
się wykonanie na terenie gminy kilkunastu odcinków drogi gminnej  o łącznej długości 5 km, 
uzasadniając, że łatwiej jest kontynuować budowę, jeżeli zajdzie taka konieczność zaciągając 
pożyczkę. Referujący poinformował, że w przypadku  drogi do Pana Gawinka w tej chwili trwają 
prace nad uregulowaniem stanu prawnego. Reasumując powiedział, że gmina musi dołożyć 
wszelkich starań aby móc skorzystać z dofinansowania, ponieważ wówczas można zrobić dłuższe 
odcinki drogi, natomiast krótsze odcinki jesteśmy w stanie wykonać z własnego budżetu. Ponadto 
nadmienił, że przy opracowywaniu budżetu gminy  trzeba zastanowić się nad ceną wody i 
nieczystości stałych.   Na koniec poinformował, że przy budowie drogi wojewódzkiej występują 
problemy, mieszkańcy interweniują  w związku z trwającymi pracami, ostatni telefon dotyczył 
wejścia na prywatną działkę, wyjaśnił, że jeżeli nastąpiły szkody, to osoba ta otrzyma 
rekompensatę, niektórzy również grożą, że ściągną telewizję, w związku z powyższym wyjaśnił, że 
stara się załatwiać wszystkie sprawy, a problemów nie może rozstrzygać z mieszkańcami ale z 
fachowcami, którzy wykonywali projekt drogi, wykonywali dokumentację i którzy za to 
odpowiadają, w tym celu odbywają się spotkania , a co nie jest zrobione jest obiecane na piśmie że 
zostanie wykonane.

Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała Wójtowi Gminy za to co robi, za jego starania  i 
życzyła dalszej wytrwałości dodając, że  robione jest bardzo dużo, a Wójt wszystkiego nie powie, 
ale nie raz ma dylemat czy usiąść i nic nie robić, czy coś robić, ale gdy  się  robi to zawsze ktoś ma 
pretensje. Przewodnicząca Rady Gminy dodała również, że   każdy radny chciałby zrobić jak 
najwięcej na swoim terenie, ale jak powiedział  Radny Pan Gawinek każdy ma coś zrobione 
Odnośnie dróg powiatowych powiedziała, że Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych  stoi na 
stanowisku, że nie należy rozdrabniać i robić po kilka małych odcinków drogi, bo wówczas zadanie 
jest droższe i ciągle droga nie jest zakończona, szkoły też wyglądają coraz ładniej, budynki nie 
niszczeją i w związku z tym zawsze będą wykorzystanie. Reasumując powiedziała, że  to co jest 
zrobione pozostanie  dla wszystkich, a przede wszystkim  dla następnych pokoleń. Nadmieniła 
również, że  w najbliższym czasie będzie tworzony nowy budżet i będą  podejmowane dyskusje nad 
tym, które zadania  należy wykonać.

Radny Krystyna Szafranek wnioskowała o usunięcie pozostałości po  starym placu zabaw przy PSP 
w Wysokim Kole i  wyposażeniu go w nowy sprzęt dla dzieci z klas 0-III. Ponadto zapytała, czy 
istnieje możliwość przedłużenia parkingu wybudowanego przy gminie do końca tj. do ul. Zielonej.

Wójt Gminy odpowiedział, że  raczej nie zachodzi taka konieczność , gdyż parking jest stosunkowo 
duży, ponadto  działka, na której  wybudowano parking  jest wydzierżawiona na okres 10 lat i nie 
można  dalej inwestować w działkę, która nie jest własnością gminy. Natomiast odnośnie placu 
zabaw wyjaśnił, że w 2010r. planowana jest budowa boiska wielofunkcyjnego.

Kierownik Posterunku Policji podziękował Wójtowi Gminy i Radzie Gminy za udzieloną pomoc, 
ponieważ  Policja jest potrzebna na terenie gminy.

Sołtys wsi Markowola – Pan Janusz Kowalczyk wnioskował o przeprowadzenie remontu remizy 
strażackiej w Markowoli. 
Wójt Gminy odpowiedział, że  na początku należy ustalić czyje drzewa rosną przy remizie,  należy 



je  usunąć i dopiero rozpocząć remont. Nadmienił, że gmina zajmie się wycięciem tych drzew tylko 
trzeba uzyskać zgodę właściciela.

Sołtys wsi Markowola – Pan Janusz Kowalczyk dodał, że  są to drzewa należące do  gminy lub do 
Pana Ł.

Radny Roman Bąk wnioskował o  nawiezienie kamienia i poprawienie drogi polnej, rozjeżdżonej 
w Zwoli w kierunku Państwa N.

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy 
Maria Halina Banaś


