
Protokół Nr XXXII/2009
z sesji Rady Gminy Gniewoszów, która  odbyła się  w dniu 24 listopada  2009 r.

Czas trwania sesji od godz. 1005 do godz.1155.
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,
- Kierownik Posterunku Policji w Gniewoszowie – Wacław Postek
- Kierownik SPZOZ w Gniewoszowie – Józef Wydrych      
- Dyrektor PG w Gniewoszowie – Elżbieta Łyszcz
- Dyrektor ZSP w Gniewoszowie – Teresa Filiks
- Dyrektor PSP w Wysokim Kole – Joanna Kowalczyk                                        

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,  po raz pierwszy na sesji nowego Kierownika Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie, Kierownika Posterunku Policji w Gniewoszowie, 
Dyrektorki szkół,   pracowników Urzędu Gminy. Stwierdziła quorum zdolne do podejmowania 
prawomocnych uchwał. Następnie zaproponowała wprowadzenie zmiany polegającej na dodaniu 
nowego punktu 3 w brzmieniu: „Prezentacja działań w ramach Poakcesyjnego Programu 
Wspierania Obszarów Wiejskich” jednocześnie wyjaśniając, że pozostałe punkty porządku obrad 
otrzymają odpowiednio kolejne numery.
Następnie odczytała zmieniony  porządek obrad:
1. Otwarcie  obrad.
2. Przyjęcie  protokółu  z  obrad  poprzedniej  sesji  Rady  Gminy.
3. Prezentacja działań w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres między sesjami Rady Gminy.
5. Informacja na temat realizacji inwestycji na terenie gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia  wysokości  stawek podatku od nieruchomości 
obowiązujących  na terenie gminy Gniewoszów. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji w sprawie podatku od 
nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na terenie gminy Gniewoszów 



8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wodę. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  Planu  Gospodarki Odpadami  dla  Gmin Członków 
Związku Gmin  Ziemi Kozienickiej – Aktualizacja  na lata 2008-2011 z perspektywą na lata  2012-
2015. 
10. Pytania i wnioski.
      a/ Omówienie pisma dotyczącego  zakupu części działki oraz wydzierżawienia   
           działki 34/4 w Wysokim Kole. 
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 XXXI/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. Prezentacja działań w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów 
Wiejskich. 
Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu  Zastępcy Wójta Gminy – Panu Bogdanowi 
Przychodzeń, który na wstępie wyjaśnił, że  realizację PPWOW rozpoczęto w roku 2006, na 
podstawie porozumienia Rządu RP z Bankiem Światowym, który przekazał pieniądze na  realizację 
zadań w zakresie integracji społecznej i  reformę KRUS.  Referujący  następnie poinformował, że w 
Polsce spośród 2500 gmin do realizacji PPWOW wytypowano 500 gmin wśród których znalazła się 
gmina Gniewoszów, o wyborze decydowały: dochód na mieszkańca, położenie – w naszym 
przypadku kraniec województwa, liczba osób korzystających z pomocy społecznej, struktura 
demograficzna gminy, struktura gospodarcza oraz mała aktywność społeczna. Zastępca Wójta 
nadmienił, że gmina Gniewoszów uczestniczy w realizacji tego programu  od 2008r., na 3 lata 
zostały przyznane  środki w wysokości 232.433 zł., w 2008r. wykorzystano 72.333 zł., na 2009r. 
zaplanowane jest  111.650 zł. Zastępca Wójta Gminy dodał, że działania  te mają za zadanie 
pobudzić aktywność społeczną. Następnie informatyk UG – Pan Mikołaj Mizak dokonał prezentacji 
multimedialnej działań podejmowanych przez gminę w ramach PPWOW. 
Do przedstawionej informacji oraz prezentacji uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Rady Gminy za zgodą Rady Gminy  udzieliła  głosu Kierownikowi SPZOZ - Panu 
Józefowi Wydrychowi, który  podzielił się uwagami na temat obecnej sytuacji w służbie zdrowia. 
Poinformował, że w piątek uczestniczył w  zebraniu  Porozumienia Zielonogórskiego  w Radomiu – 
wyjaśnił, że Porozumienie stanowi opozycję w stosunku do działań Ministerstwa Zdrowia i NFZ. 
Wracając do  terenu gminy powiedział, że po dokonanej analizie może stwierdzić, że w gminie 
liczącej 4000 mieszkańców, z czego połowę stanowią kobiety winna być poradnia ginekologiczna, z 
uruchomieniem takiej poradni wiąże się konieczność uzyskania kontraktu, jednak aby uzyskać 
kontrakt trzeba spełnić pewne warunki tj dostosować lokal i zatrudnić lekarza ginekologa. Dodał, że 
w 2010 roku nie uda się  uruchomić poradni ginekologicznej, ponieważ Pani Minister 
poinformowała, że w bieżącym roku nie ma pieniędzy na uruchomienie  nowych gabinetów. 
Dlatego obecnie możemy  zastanowić się,  przeanalizować sytuację ekonomiczną i przygotować 
lokal. Druga równie pilna sprawa to  przygotowanie oddzielnej poradni pediatrycznej dla dzieci, 
ponieważ koniecznie należy oddzielić dzieci najmłodsze od ludzi dorosłych, chorych. Kierownik 
SPZOZ reasumując powiedział, że jeżeli Rada Gminy wyraża na to zgodę i pomoże w realizacji 
tych zadań,  to podejmuje się pełnić funkcję kierownika . Dodał, że  sprawy budowlane, techniczne 
pozostawia Panu Wójtowi, natomiast sprawy wyposażenia i szukania lekarzy bierze na siebie. 
Odnosząc się do nagłośnionej  epidemii grypy A/H1N1 wyjaśnił, że jest to zwykła grypa z tym, że 
gdy grypa nałoży się na wadę serca, niewydolność układu krążenia wtedy powstaje prawdziwy 
problem i zagrożenie życia. Zwrócił uwagę, aby do przychodni zgłaszać się wcześniej i przychodzić 



na wizyty kontrolne, gdyż nie ma leku na  grypę,  Zaznaczył, że szczególnym nadzorem należy 
objąć dzieci i młodzież, w tym miejscu nadmienił, że  dr Orzechowska raz w tygodniu, we wtorki 
jest w gabinecie szkolnym i należy zastanowić się nad tym, czy ten czas nie powinien zostać 
przedłużony?

Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała Kierownikowi SPZOZ  za zaangażowanie i chęć pracy. 
Następnie dodała mając na uwadze, że tym samym wyraża stanowisko Rady, że gdy tylko zapadną 
uzgodnienia z Wójtem Gminy to Rada  na ile  to  będzie możliwe do zrealizowania   poprze te 
wnioski, gdyż zdrowie jest najważniejsze.  Poprosiła także  o przekazanie podziękowań 
personelowi, pielęgniarkom i lekarzom SPZOZ w Gniewoszowie. Na koniec poprosiła o złożenie w 
Urzędzie Gminy nowego harmonogramu dyżurów lekarzy.

Kierownik SPZOZ dodał, że na dzień dzisiejszy jest pełna obsada lekarzy, udało się pozyskać dr 
Edwarda Płachtę  - bardzo dobrego lekarza, a  gdy będzie odpowiednio przygotowany gabinet 
pediatryczny dla dzieci może uda się znaleźć dobrego, doświadczonego lekarza pediatrę. 

Ad. 4.  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: 
-  trwały prace nad ustaleniem stawek podatków na 2010r., 
-  trwa przebudowa drogi nr 738 – rondo Gniewoszów i Wólka Bachańska, występują problemy, 
które staramy się na bieżąco wyjaśniać, 
-  odbywały się wyjazdy do Warszawy w związku z koniecznością usunięcia  błędów we wnioskach 
, dodał w tym miejscu, że gmina jest  w dobrej sytuacji jeżeli chodzi o oczyszczalnię ścieków, 
ponieważ wniosek otrzymał 10 na możliwych p15 punktów, ma się odbyć jeszcze jedna 
preselekcja , po której  może zostanie zakwalifikowany, 
- nawiązaliśmy współpracę z geodetą w sprawie  regulacji drogi Wysokie Koło – Boguszówka - 
zlecono opracowanie dokumentacji oraz Zdunków – Nowe Pole - są opracowywane podkłady 
geodezyjne, 
- przygotowujemy do odbioru przez Urząd Marszałkowski  drogi w Marianowie i boiska w 
Gniewoszowie 
- odbył się przetarg na tłuczeń, który chcemy  zakupić na wykonanie podbudowy dróg, 
zaplanowanych w przyszłym roku  do asfaltowania, tłuczeń będzie wożony na drogi od1 grudnia br. 
Do przedstawionej informacji  nie zgłoszono pytań. Przewodnicząca Rady Gminy  podziękowała 
Wójtowi Gminy.  

Ad. 5. Informacja na temat realizacji inwestycji na terenie gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu inspektorowi ds obsługi rady gminy, która odczytała 
informację  na temat realizowanych w 2009r inwestycji na terenie gminy. Informacja  niniejsza 
stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 
Do przedstawionych informacji uwag nie wniesiono. 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia  wysokości  stawek podatku od nieruchomości 
obowiązujących  na terenie gminy Gniewoszów. 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformować, że zaproponowane przez Wójta Gminy stawki 
podatków zostały zaopiniowane pozytywnie przez wszystkie komisje stałe Rady Gminy. 
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła   Panią Teodozję Jezuita – inspektora ds. wymiaru  podatku 
o odczytanie i omówienie stosownego projektu uchwały. 
Inspektor ds. wymiaru  podatku na wstępie wyjaśniła, że nie ma uchwał dotyczących podatku 
rolnego i leśnego, ponieważ zgodnie z propozycją Wójta Gminy i pozytywną opinią komisji stałych 
Rady Gminy pozostaje  ceny skupu żyta i drewna ogłoszone przez GUS  za III kwartały roku 
poprzedzającego rok podatkowy, stanowiące podstawę naliczenia odpowiednio podatku rolnego i 
leśnego. Odnośnie projektu uchwały dotyczącej podatku od nieruchomości poinformowała, że 
zmieniły się zwolnienia,  odstąpiliśmy od pierwszego punktu  zwolnień, tj.: zwolnienia 



obejmującego  budynki, budowle lub ich części i grunty stanowiące mienie komunalne gminy z 
wyjątkiem   budynków zajętych na działalność gospodarczą , ponieważ po konsultanci z RIO 
ustalono, iż jest to zwolnienie o charakterze podmiotowo- przedmiotowym, natomiast  duży nacisk 
kładzie się na fakt, że zwolnienia powinny mieć charakter wyłącznie  przedmiotowy.   Nadmieniła, 
że w zwolnieniu tym  chodziło o budynki zajęte pod wodociągi i kanalizację. Następnie wyjaśniła, 
że  skarbnik będzie składać deklarację na podatek, a więc zostaną zaplanowane w budżecie gminy 
zarówno dochody jak i wydatki z tego tytułu. Referująca dodała, że uchwały podatkowe  są 
przesyłane do RIO i może mieć miejsce sytuacja, że zostanie uchylony § 1  ust. 2, pkt 5 lit b 
omawianej uchwały, w  treści którego ustalona została stawka podatku  od budynków pozostałych 
po przekazaniu  gospodarstwa rolnego w zamian za emeryturę lub rentę 1,50 zł. od 1m2 powierzchni 
użytkowej , ponieważ RIO ma wątpliwości co do tego zapisu. Po czym odczytała uchwałę. 
W związku z tym , że 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 XXXII/185/09
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji w sprawie 
podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na terenie 
gminy Gniewoszów 
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła   Panią Teodozję Jezuita – inspektora ds. wymiaru  podatku 
o odczytanie  stosownego projektu uchwały.  W związku z tym , że 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 XXXI/186/09
Inspektor ds. wymiaru  podatku dodała, że podatek od środków transportowych pozostaje na 
poziomie roku 2009.

Ad. 8.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wodę. 
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o odczytanie uchwały inspektora ds. obsługi rady, która po 
odczytaniu projektu uchwały dodała, że proponowana podwyżka ceny wody  wynosi 0,10 zł.,  a 
ostatnia podwyżka miała miejsce  w drodze uchwały Rady Gminy z 29 czerwca 2009r.

Wójt Gminy zabierając głos powiedział, że  do wody dokłada się 1/3 ponoszonych kosztów, licząc 
obsługę, światło, remonty bieżące. Ponadto zaznaczył, że w naszej gminie  cena wody  jest 
stosunkowo niska, dla przykładu poinformował, że w Gminie Policzna cena 1 m3 wody wynosi 
1,90zł.  Dodał, że Gmina dokłada również  do śmieci  i dlatego należy zastanowić się  i stopniowo 
podnosić cenę wody.

Do odczytanego projektu uchwały i przedstawionych wyjaśnień    nie zgłoszono  uwag. 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała  fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem 
uchwały  głosowało – 6 osób, przeciw - 7 osób, wstrzymało się od głosu – 1 osoba. W związku z 
tym, że w głosowaniu udział wzięło 14 osób, podczas gdy na sali obecni byli wszyscy radni – 15 
osób, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła przeprowadzenie ponownego głosowania.

Radny Pan Tadeusz  Gawinek    zabierając w tym miejscu głos powiedział, że  podwyżka ceny 
wody miała  nastąpić pod warunkiem, że zostaną uruchomione wszystkie  ujęcia chemizacyjne.

Wójt Gminy odpowiedział, że nie ma problemu, ale do tej pory nie zachodziła taka konieczność.

W wyniku drugiego głosowania za przyjęciem uchwały głosowało 6 osób, przeciw – 8, wstrzymało 
się od głosu – 1. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że uchwała nie została przyjęta.
                                                                                                 



Ad. 9.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  Planu  Gospodarki Odpadami  dla  Gmin 
Członków Związku Gmin  Ziemi Kozienickiej – Aktualizacja  na lata 2008-2011 z 
perspektywą na lata  2012-2015. 
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o odczytanie projektu uchwały inspektora ds. rolnictwa – 
Pana  Mieczysława Szewczyka, który po odczytaniu projektu uchwały wyjaśnił, że   Plan 
Gospodarki Odpadami dla Gmin Członków Związku Gmin  Ziemi Kozienickiej został uchwalony 
w 2004r., zgodnie z przepisami ustawy o odpadach  plan gospodarki odpadami powinien być 
aktualizowany nie rzadziej niż raz na 4 lata, aktualizacja została opracowana w 2008r. Zmiany 
dotyczą zaprojektowania większej ilości odpadów komunalnych, wzrasta ilość odpadów, które będą 
odbierane z gospodarstw domowych, ma to na celu  udoskonalenie realizowanego systemu 
gospodarki odpadami poprzez segregację tych odpadów. 
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/187/09          
Ad. 10.   Pytania i wnioski. 
a/  Omówienie pisma dotyczącego  zakupu części działki oraz wydzierżawienia  działki 34/4 
w Wysokim Kole. 
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o odczytanie pisma inspektora ds. obsługi rady. Po 
odczytaniu pisma głos zabrał Wójt Gminy, który powiedział, że nie był do końca na posiedzeniu 
komisji i nie wie jaka zapadła ostatecznie decyzja. Wyjaśnił, że gmina nie może bezpośrednio 
sprzedać działki  Panu Z., ponieważ można to uczynić  jedynie w drodze przetargu, po  wykonaniu 
uprzednio wyceny. Dodał, że jest wykonany podział tej działki, ale nie jest zaakceptowany i  nie 
została wytyczona ścieżka. Wyjaśnił, że działka do rzeki, której kupnem zainteresowany jest Pan  Z. 
ma powierzchnię 0,44 ha, jeżeli będzie  zgoda Rady na sprzedaż to  trzeba wykonać wycenę, 
podział działki itp. 
Radny Pan Jan Tyburcy zabierając głos powiedział, że nie należy tej działki sprzedawać, ponieważ 
przez działkę prowadzi ścieżka, którą mieszkańcy są przyzwyczajeni chodzić, a  ponadto nie będzie 
dojazdu do ujęcia chemizacyjnego. 
Wójt Gminy powiedział, że należy się zastanowić, żeby nie doszło do takiej sytuacji jak za 
poprzednich rządów,  kiedy  Spółdzielnia zasiedziała działki przez, którą później sprzedała za 
180.000 zł. które gmina mogłaby przeznaczyć na budowę drogi. 
Radna Pani Krystyna Szafranek powiedziała, że na komisji omówiony był  ten temat i nie ma  do 
czego wracać. Dodała, że Rada może głosować i na pewno będziemy przeciwko sprzedaży oraz 
dzierżawie. 
Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła, że Pani Krystyna Szafranek przypomina, że sprawa ta była 
omawiana na posiedzeniach komisji, z tym że  wówczas nie było Pana Wójta i dziś jest możliwość 
zajęcia stanowiska  przez Radę Gminy w sprawie  sprzedaży i wydzierżawienia działki w Wysokim 
Kole. 
Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie, pytając się kto jest za  upoważnieniem Wójta 
Gminy do podjęcia  działań w kierunku sprzedaży działki w Wysokim Kole? 
Nikt nie głosował za upoważnieniem Wójta do  podjęcia działań w kierunku sprzedaży działki. 
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy zapytała kto jest za wydzierżawieniem działki Panu Z.? 
Za wydzierżawieniem działki nie głosował nikt z radnych. 
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za glosowanie. 
Radny – Pan Roman Bąk  powiedział, że Radni z Wysokiego Koła bronią swojego, co jest 
oczywiste, jednak zaproponował, aby  jeszcze przedyskutować sprawę sprzedaży działki na 
komisjach, zbadać jaka suma wchodziłaby w grę, jakie  korzyści przyniosłaby gminie sprzedaż 
i dzierżawa działki. 
Wójt Gminy zabierając głos powiedział, że planuje się budowę drogi w Boguszówce, z tym że 
gmina musi mieć środki na udział własny w realizacji inwestycji, sama dokumentacja i geodeta 
będą kosztować ok. 30.000 zł, a koszt budowy drogi wyniesie ok. 400.000 zł. Reasumując 



powiedział, że skądś te środki należy brać i trzeba się zastanowić skąd? Ponadto dodał, że działka 
jest wąska, a właściciel sąsiedniej działki może wystąpić do sądu o wydzielenie drogi dojazdowej 
przymusowej i wówczas  działka ta zmniejszy się. Nadmienił, że w pierwszej kolejności należy 
patrzeć nie na swój interes, ale na interes ogółu oraz   powiedział, że sprawa może być 
przedyskutowana jeszcze raz  na komisjach. 
Radna – Pani  Krystyna Szafranek zgłosiła wniosek o poprawę zatoczki autobusowej  w Regowie 
Nowym, na trasie Puławy - Gniewoszów, ponieważ stwarza zagrożenie dla pasażerów wsiadających 
i wysiadających na tym przystanku. 
Wójt Gminy odpowiedział, że  temat był już omówiony i jest zlecony, zatoczkę ma wykonać 
RZDW. 
Sołtys wsi Borek – Pan Stanisław Kozieł zgłosił  konieczność zrobienia podjazdu od Sławczyna 
oraz  fakt, że  Spółki Wodne oczyściły inny rów niż była umowa. 
Radny – Pan Jan Tadeusz Pułka zgłosił, że na długim kanale zrobione są tamy przez bobry, przez co 
zalewane są pola w Borku. 
Wójt Gminy wyjaśnił, że w przypadku powstania szkód Urząd Gminy nie będzie wypłacać 
odszkodowań  należy  zgłosić się do inspektora rolnictwa, który udzieli wskazówek gdzie można 
ubiegać się o odszkodowanie. 
Radny - Pan Roman Bak zgłosił, że samochód odbierający śmiecie jadąc z Sarnowa od strony 
Prusin nie dojeżdża  do Państwa B. i taka sama  sytuacja jest w przypadku Państwa K. 
Wójt Gminy odpowiedział, że gmina prawie za darmo odbiera śmieci, a więc zapytał, czy mamy 
wymagać, aby  samochód dojeżdżał pod sam dom nawet wówczas gdy droga jest nie przejezdna? 
Dodał, że dobrym rozwiązaniem jest ustalenie  i zbieranie śmieci w jednym punkcie, o  którym 
należy  poinformować inspektora ds rolnictwa  i samochód tam dojedzie. 
Radny - Pan Jan Tadeusz Pułka zapytał jak wygląda możliwość uruchomienia autobusu do Dęblina 
przez Borek, ponieważ młodzież nie ma jak dojeżdżać do szkół? 
Wójt odpowiedział, że rozmawiał z przewoźnikiem z Góry Puławskiej,  nie ma on koncesji na tą 
trasę, miał się zgłosić w ciągu miesiąca, ale nie zgłosił się. Dodał, że PKS Kozienice nie 
informował o przyczynach wycofania kursu autobusu przez Borek. Nadmienił, że zleci Panu 
Szafrankowi, aby ponownie  nawiązał  kontakt z przewoźnikiem z Góry Puławskiej. 
Sołtys wsi Marianów – Pani Małgorzata Wójcicka  wnioskowała o nawiezienie gruzu na drogę w 
Marianowie (na zakręcie, koło studni), ponieważ droga jest nieprzejezdna - została rozjeżdżona 
przez firmę zajmującą się poszukiwaniem złóż ropy. 
Radny - Pan Roman Bąk zapytał czy firma ta wpłaciła jakieś pieniądze z racji prowadzonych 
poszukiwań ropy? 
Wójt Gminy odpowiedział, że nic nie wpłaciła. Dodał, że na kolejną sesję poprosi przedstawicieli 
tej firmy, ponieważ nic nie wiadomo na temat prowadzonych prac, jedynie na początku zgłosił się 
kierownik gdy były potrzebne pozwolenia, ale rozmawiał tylko z pracownikami Urzędu. 
Radny - Pan Krzysztof Karsznia zgłosił, że w Sarnowie na Nowym Polu koło p. S. oraz w 
Mieścisku na zakręcie nie świecą   się lampy do oświetlenia ulicznego. 
Sołtys wsi Mieścisko - Pan Krzysztof Kępka  dodał, że lampa ta jest reperowana w dzień, a na 
wieczór już nie świeci. 
Wójt Gminy odpowiedział, że do zadań  sołtysa lub radnego należy przekazywanie do Urzędu 
Gminy wszelkich informacji o usterkach oświetlenia ulicznego. 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że  uczestniczyła z Wójtem Gminy w pasowaniu 
uczniów kl. I w ZSP w Gniewoszowie i PSP w Wysokim Kole oraz w obchodach Święta 
Niepodległości 11 listopada, w tym miejscu dziękując ks. Proboszczowi Parafii w Wysokim Kole, 
Dyrektorce PSP w Wysokim Kole oraz dzieciom za przygotowane uroczystości oraz  zaproszenie 
co, jak dodała, jest  miłym gestem i wyrazem chęci współpracy z władzami gminy. 
Wójt Gminy zaprosił Radę do udziału w „Dniu Seniora”, który odbędzie się  w dniu 29.11.2009r. w 
Wysokim Kole w świetlicy środowiskowej  o godz. 1500.

Następnie zabrała głos Dyrektorka PSP w Wysokim Kole wyjaśniając, że szkoła w Wysokim Kole 
jest organizatorem uroczystości, ale  nie potrafi  powiedzieć czy zaproszenia zostały już wysłane do 



radnych , ponieważ przygotowywała i wysyłała je Pani Kierownik Biblioteki Publicznej. Dodała, że 
organizacja dnia Seniora w Wysokim Kole  połączona jest z otwarciem świetlicy, która została 
uruchomiona i wyposażona ze środków pochodzących z budżetu gminy i PPWOW. Świetlica ta 
będzie funkcjonować w godzinach popołudniowych, gdzie dzieci i młodzież i ludzie dorośli  będą 
mogli spędzać wolny czas. 
Wójt Gminy dodał, że nie można mówić, iż ze środków z PPWOW zostało mało zrobione, 
ponieważ wyposażono świetlicę w Wysokim Kole, zorganizowano festyn strażacki, prowadzono 
dziecińce, co obejmowało wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli, wyżywienie dzieci, przejazdy, 
bilety wstępu do kina, na basen, itp. 
Pani Katarzyna Szewczyk zajmująca się realizacją programu w Urzędzie Gminy  dodała, że  zostało 
zakupione dużo sprzętu i pomocy naukowych do szkół. 
Dyrektor PSP w Wysokim Kole wyjaśniła że tylko 30% można wydać na środki trwałe, są to tzw. 
fundusze miękkie, a więc można je wydać inwestując w ludzi, w integrację społeczną.  Należało  z 
tych środków  również zapłacić nauczycielom, którzy prowadzili zajęcia po lekcjach lub w czasie 
wakacji oraz instruktorom,  nie były to duże pieniądze, a więc nauczyciele prowadzili te zajęcia 
tylko dzięki aktywności i odpowiedzialności za losy naszych dzieci. 
Radny – Pan Henryk Sadura zapytał, kiedy Regów Stary otrzyma pojemniki na śmiecie oraz 
odnośnie  dróg zapytał czym trzeba sobie zasłużyć u Wójta, aby być traktowanym  jednakowo? 
Wójt Gminy odpowiedział, że trzeba mieć zdrowy rozsądek, pomyśleć i odpowiedzieć sobie na 
pytanie czy coś było robione w mojej wsi? W tym miejscu nadmienił, że w Regowie Starym zostały 
wykonane prace przy wale za 2 mil. zł., droga łącząca Regów Stary z Wysokim Kołem, nakładki 
wykonane za poprzedników, nawożony jest kamień wg zgłaszanych wniosków. Dodał, że  gmina 
nie ma wpływu na decyzje powiatu dotyczące kolejności remontowania dróg powiatowych, a w 
związku z tym zaprosił radnego, aby wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami Starostwa 
Powiatowego. Wójt Gminy nadmienił, że  we wsi  Kociołek  przez wiele lat nic nie nie było 
robione. 
Inspektor ds. rolnictwa - Pan Mieczysław Szewczyk odpowiedział, że pojemniki na śmiecie są 
obecnie wożone. 
Sołtys wsi Kociołek - Pan Witold Słyk wnioskował o wycięcie krzaków w Sarnowie  na wysokości 
Stacji na zakręcie. 
Sołtys wsi Mieścisko – Pan Krzysztof Kępka  wnioskował o wyrównanie, zalanie asfaltem dołu na 
drodze powiatowej przy moście w Mieścisku.     
Zamknięcie obrad. 
Porządek obrad  został wyczerpany. Przewodnicząca Rady Gminy dokonała zamknięcia obrad 
trzydziestej drugiej sesji Rady Gminy w Gniewoszowie.
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