
Protokół Nr XXXIII/2009
z sesji Rady Gminy Gniewoszów, która  odbyła się  w dniu 29 grudnia 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,
- Kierownik Posterunku Policji w Gniewoszowie – Wacław Postek
- Dyrektor PSP w Borku – Dorota Janus
- 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,  oraz zaproszonych gości.  Stwierdziła quorum zdolne do podejmowania 
prawomocnych uchwał. Następnie zaproponowała wprowadzenie zmian polegających na: 
- dodaniu pkt 7 „Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Kozienickiego”,

            - zdjęciu z porządku obrad pkt 11 „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/256/06 
Rady Gminy w Gniewoszowie   z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie liczby punktów i zasad 
usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Gniewoszów” 
i wprowadzenie nowego pkt 12 w brzmieniu „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 
Nr VIII/51/07 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 czerwca 2007r.  w sprawie powołania  Rady 
Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Gniewoszowie, 
- dodaniu w pkt. 15 podpunktu „a” w brzmieniu „Zapoznanie Rady Gminy  z treścią  pisma 
Powiatowego  Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kozienicach  dotyczącego  obiektu 
budowlanego  zlokalizowanego na działce  572/7 położonej  w Oleksowie gm. Gniewoszów”. 
W związku z powyższym ulegają zmianie odpowiednio punkty porządku obrad.
Następnie 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.   Sprawozdanie z działalności  komisji stałych Rady Gminy za 2009r.
5.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010r. 
6.   Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009r.
7.   Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego.
8.   Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody  na realizację  projektu pn. „Wirtualna 
społeczność  szkolna Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole” w ramach Programu 
Operacyjnego  Kapitał  Ludzki Działania  9.5 Oddolne inicjatywy  edukacyjne  na obszarach 
wiejskich  finansowanego  ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego. 
9.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2010r. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Statutu Komunalnego Związku Gmin Regionu 
Radomskiego.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/51/07 Rady Gminy w Gniewoszowie z 
dnia 29 czerwca 2007r.  w sprawie powołania  Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej   w Gniewoszowie 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 
2010r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gniewoszów na 2010r. 
15. Pytania i wnioski.
a/ Zapoznanie Rady Gminy  z treścią  pisma Powiatowego  Inspektora Nadzoru Budowlanego w 
Kozienicach  dotyczącego  obiektu budowlanego  zlokalizowanego na działce  572/7 położonej  w 
Oleksowie gm. Gniewoszów. 
16. 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 XXXII/2009 z obrad poprzedniej sesji, z którego treścią radni  mieli 
możliwość zapoznania się. 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 trwały głównie prace o charakterze administracyjnym związane z opracowaniem 
projektu budżetu gminy na 2010r., nastąpił odbiór robót na drodze 738 od Wólki Bachańskiej do 
cmentarza w Gniewoszowie oraz  skrzyżowania w Gniewoszowie, protokół został  podpisany z 
zastrzeżeniem usterek do usunięcia, które zostaną wykonane na wiosnę. 
Do przedstawionego sprawozdania pytań nie zgłoszono. 

Ad. 4.   Sprawozdanie z działalności  komisji stałych Rady Gminy za 2009r.
Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu inspektorowi ds obsługi rady gminy, która odczytała 
sprawozdanie z działalności  komisji stałych Rady Gminy za 2009r.  Sprawozdania poszczególnych 
komisji stanowią załącznik do niniejszego protokółu. 
Do  odczytanych sprawozdań pytań nie zgłoszono. 

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010r.
Przewodnicząca Rady Gminy  poprosiła o zabranie głosu Skarbnika Gminy – Panią Marię Woźniak, 
która na wstępie przypomniała, że  zmiany w odniesieniu do  przesłanego w materiałach na sesję 
oraz omawianego  na posiedzeniach komisji stałych projektu budżetu na 2010r.  dotyczą: wzrostu 
planowanych dochodów  i wydatków  o kwotę 105.000 zł.  z racji uchwalenia podatku od 
nieruchomości od sieci wodociągowych i hydroforni oraz gruntów zajętych pod te nieruchomości, 
przesunięcia wydatków z rozdziału „drogi gminne” o kwoty 10.000zł. na rozdział 60013 „drogi 



wojewódzkie”  tj. wykonanie dokumentacji  na zagospodarowanie ronda oraz przesunięcia w 
rozdziale  „drogi powiatowe” 200.000 zł. z wydatków  majątkowych na  bieżące na pomoc 
finansową dla powiatu.  Po czym Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
budżetu gminy na 2010r.  oraz   uchwałę RIO w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez 
Wójta Gminy Gniewoszów projekcie budżetu gminy na 2010r. Skarbnik Gminy poinformowała 
także o planie utworzeniem rachunków bankowych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych, 
jednocześnie  wyjaśniając, że  nie pociągnie to za  sobą zmian w  wydatkach i dochodach jedynie 
przesunięcia miedzy działami i rozdziałami w budżecie gminy. 
Następnie inspektor ds. obsługi rady gminy odczytała opinię Komisji Rozwoju Społeczno – 
Gospodarczego,  Finansów, Samorządu i  Handlu na temat projektu  budżetu gminy na 2010r. 
Do projektu uchwały oraz  przedstawionych informacji pytań nie  wniesiono. 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  XXXIII/188/09 
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 
Skarbnika Gminy – Panią Marię Woźniak. 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 XXXIII/189/09
Ad. 7.  Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego. 
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zabranie głosu i odczytanie stosownego projektu uchwały 
Skarbnika Gminy – Panią Marię Woźniak. 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczy  udzielenia pomocy finansowej w 
wysokości 200.000 zł.  dla powiatu kozienickiego na wydatki bieżące związane z remontem drogi 
powiatowej nr 1737 Zajezierze – Oleksów Poduchowny. Następnie 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 XXXIII/190/09
Ad. 8.     Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody  na realizację  projektu pn. 
„Wirtualna   społeczność  szkolna Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole” w 
ramach Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki Działania  9.5 Oddolne inicjatywy 
edukacyjne  na obszarach   wiejskich  finansowanego  ze środków  Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu Sekretarzowi Gminy - Pani  Izabeli Kierasińskiej, 
która odczytała  stosowny projekt uchwały. 
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu Pani Joanna Kowalczyk - Dyrektorce PSP 
w Wysokim Kole, która zabierając głos wyjaśniła, że  szkoła w Wysokim Kole zakwalifikowała się 
do dofinansowanie  projektu pn. „Wirtualna   społeczność  szkolna Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Wysokim Kole”. Nadmieniła, że wiele szkól występowało z takimi projektami , jednak środki 
były ograniczone  i z powiatu kozienickiego  do dofinansowania zakwalifikowały się: PSP 
w Wysokim Kole i Gimnazjum w Głowaczowie. Referująca dodała, że środki te pochodzą z 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, więc są  to  środki z tzw. funduszy miękkich, z których w 
zasadzie nic trwałego  nie można zakupić, czy zrobić dla szkoły.  Jedyną rzeczą, która pozostanie 
to strona internetowa szkoły  służąca do porozumiewania się rodziców z nauczycielami, czy też 
nauczycieli z uczniami. 
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 XXXIII/191/09
Ad. 9.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu  Profilaktyki 
i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na 2010r. 
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 XXXIII/192/09          
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego. 
Przewodnicząca Rady Gminy powitała  Pana  Leszka Ruszczyka – Radnego Sejmiku 
Wojewódzkiego, a następnie oddała mu głos i poprosiła o przedstawienie informacji na temat 
projektu utworzenia Związku Międzygminnego. 
Radny Sejmiku Wojewódzkiego - Pan  Leszek Ruszczyk podziękował za zaproszenie na sesję, po 
czym wyjaśnił, że  Komunalny Związek Gmin Regionu Radomskiego jest organizmem 40 gmin, 
do którego chcą dołączyć kolejne  gminy, z tym że nie ma obecnie na to czasu, gdyż w pierwszej 
kolejności należy założyć związek, aby skorzystać z możliwości pozyskania  pieniędzy unijnych. 
Referujący następnie  poinformował, że obowiązkiem wynikającym z przynależności do Związku 
jest składka w wysokości - 0,03 zł. od mieszkańca gminy. Natomiast przynależność do związku 
pozwoli rozwiązać problemy, których gminy nie mogą rozwiązać indywidualnie, nawet miasto 
Radom nie może sobie poradzić z niektórymi sprawami. Dodał, że wkrótce w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego ruszy  program  pn. „Transport Miejski”, z którego  została wyłączona 
Warszawa, a więc nie będzie drugiego tak dużego organizmu jak Związek Gmin Regionu 
Radomskiego, który może zaaplikować na południowe Mazowsze 15 mil. euro. Środki pozyskane 
w ramach tego projektu można  zainwestować w: drogi, wymianę infrastruktury przystankowej, 
zorganizowanie komunikacji. Ponadto poinformował, że w  Strategii Mazowsza jest zapisane 
powołanie Południowo - Mazowieckiego Okręgu Wiedzy, Nauki, Wysokich Technik i Technologii, 
na północy planowana jest budowa parku technologicznego i na ten cel zarezerwowane jest 180 
mil. zł.,  a 200 mil. zł. planowane jest na tereny gostynińskie. Środki te  zarezerwowane są w 
projektach kluczowych, natomiast południowe Mazowsze nie ma żadnego projektu, ale ma szansę 
napisać taki projekt, z tym że inaczej wygląda sytuacja gdy  pisze projekt jedna gmina, miasto, a 
inaczej  wygląda sytuacja gdy  projekt  pisze 40 gmin. Na zakończenie nadmienił, że przy pisaniu 
projektu należy wykorzystać walory, które  posiada nasz obszar tj.:  Grójec – produkcja jabłek, 
Potworów – produkcja papryki, uwzględnić przetwórstwo owoców, gdyż sprzedaż 
nieprzetworzonego owocu jest najmniej dochodowa dla rolnika, przewidzieć pomoc  w 
zawiązywaniu się grup producenckich, zaplanować produkcję rośliny energetycznej na nieużytkach, 
których na naszym terenie jest stosunkowo dużo. 
Skarbnik Gminy zapytała, czy 0,03 zł. od mieszkańca gminy to składka miesięczna? 
Radny Sejmiku Wojewódzkiego odpowiedział, że jest to składka roczna. 
Wójt Gminy zabierając głos powiedział, że jest to dla niego dodatkowy obowiązek, ponieważ musi 
współpracować ze Związkiem, ale warto go podjąć jeżeli nawet fakt przynależności do Związku nie 
przyniesie dla gminy korzyści bezpośrednich, to może pośrednie. Dodał, że zawsze  łatwiej jest coś 
osiągnąć wspólnie z innymi. 
Do przedstawionych informacji uwag nie wniesiono. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła 
inspektora ds. obsługi rady gminy o odczytanie projektu 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 XXXIII/193/09          



Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Statutu Komunalnego Związku Gmin Regionu 
Radomskiego.
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 XXXIII/194/09 
Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu Radnemu Sejmiku Wojewódzkiego. 
Radny Sejmiku Wojewódzkiego - Pan  Leszek Ruszczyk podziękował za udzielony kredyt zaufania 
dodając, że postara się nie zawieść. Dodał, że Rada podjęła słuszną decyzję.  Na zakończenie złożył 
życzenia noworoczne. 
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za życzenia Radnemu Sejmiku Wojewódzkiego 
jednocześnie składając życzenia w imieniu własnym i Rady Gminy.

Ad. 12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/51/07 Rady Gminy 
w Gniewoszowie z dnia 29 czerwca 2007r.  w sprawie powołania  Rady Społecznej 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie 
Przewodnicząca Rady Gminy na wstępie przypomniała, że w skład Rady Społecznej działającej 
przy Samodzielny Publicznym zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie wchodzi 
przedstawiciel Wojewody, którym do tej pory był Pan Janusz Zawadzak. Obecnie Wojewoda 
Mazowiecki wyznaczył na swojego przedstawiciela Pana Krzysztofa Przedniczka, w związku czym 
należy wprowadzić zmianę do uchwały, w drodze której została powołana Rada Społeczna. 
Następnie 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 XXXIII/195/09          
Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  planów pracy komisji stałych Rady Gminy 
na  2010r.
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 XXXIII/196/09          
Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gniewoszów na 
2010r.                                                                                                                                                   
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 XXXIII/197/09          
Ad. 15. Pytania i wnioski.
a/ Zapoznanie Rady Gminy  z treścią  pisma Powiatowego  Inspektora Nadzoru Budowlanego 
w Kozienicach  dotyczącego  obiektu budowlanego  zlokalizowanego na działce  572/7 
położonej  w Oleksowie gm. Gniewoszów. 
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o odczytanie pisma inspektora ds. obsługi rady. 
Inspektor ds. obsługi rady wyjaśniła, że pismo zostało przesłane do wiadomości Rady Gminy w 
Gniewoszowie, po czym odczytała pismo. 
Przewodnicząca Rady Gminy zabierając głos  wyjaśniła, że  budynek  nie jest syna, został on 
sprzedany młodemu małżeństwu z Puław  mającemu zamiar  otworzyć jakąś działalność. 
Poinformowała, że działalności jeszcze nie było i chyba długo  nie będzie, a najgorsze w tym 



wszystkim jest to, że  jest to problem, z którym spotykamy się często, a w Gniewoszowie 
szczególnie trudno jest się go pozbyć, ponieważ  osoba usłużna napisała  skargę do wszystkich 
instytucji w powiecie,   wszystko zostało wstrzymane i właściciele mają szereg zaleceń i wymogów 
do spełnienia, jest to droga cierniowa dla obecnych właścicieli. Dodała, że na   dzień dzisiejszy 
młodzież nie ma gdzie spędzać wolnego czasu, a więc pozostają jej przystanki  i „krzyżówki”, 
ponieważ na budowę domów kultury długo gminy nie będzie stać. Przewodnicząca Rady Gminy 
nadmieniła, że nie znane jest nazwisko skarżącego. Na koniec podkreśliła, że nie jest to już, jak 
często się mówi, dyskoteka Banasiów. 

Następnie podsumowując rok powiedziała, że  rada gminy i sołtysi są na bieżąco informowani o 
prowadzonych  pracach oraz widać w terenie co zostało zrobione i co się robi, widać więc efekty 
pracy Wójta Gminy, Zastępcy Wójta, Skarbnika Gminy, pracowników oraz Rady i tych wszystkich 
którzy dołączyli się do wykonania  wnioskowanych zadań,. Nadmieniła, że wiadomo, iż nigdy nie 
zrobimy wszystkiego do końca,  na pewno rada żadnej kadencji nie powie, że udało się zrobić 
wszystko, zawsze pozostaje coś do zrobienia dla przyszłych władz.  Nawiązując do budżetu gminy 
na 2010r. wyraziła nadzieję, że większość wniosków zostanie  zrealizowane. Na koniec złożyła w 
imieniu własnym i Rady Gminy  życzenia noworoczne wszystkim obecnym na sesji oraz ich 
rodzinom.

Do życzeń dołączył również Wójt Gminy życząc wszelkiej pomyślności w nowym 2010r.

Sołtys wsi Markowola – Pan Janusz Kowalczyk zapytał czy będzie remontowana remiza w 
Markowoli, jednocześnie informując że jest to działka Pana Ł.

Wójt Gminy odpowiedział że  dojedzie na miejsce i wszystko się domówi, trzeba żeby strażacy byli 
obecni na spotkaniu, na którym będzie dzielony budżet dla poszczególnych jednostek .

Skarbnik Gminy zabierając głos powiedziała że jednostka OSP w Markowoli jest niezarejestrowana 
w związku z czym należy najpierw pomóc im zawiązać się i zarejestrować jednostkę jako 
stowarzyszenie  w  KRS.

Wójt Gminy wyjaśnił, że połączyli się z  OSP w Wysokim Kole.

Sołtys wsi  Marianów – Pani Małgorzata Wójcicka prosiła o nawiezienie kamienia na drogę w 
Marianowie, która jest już prawie w ogóle nieprzejezdna. Wójt Gminy odpowiedział, że byli i 
widzieli drogę , dodał że od poniedziałku miał być wożony kamień, ale pogoda spowodowała, że 
przesunięto termin rozpoczęcia prac.

Sołtys wsi Sławczyn – Pani Helena Szewczyk poinformowała, że w Sławczynie świeci się światło 
uliczne w dzień i w nocy, nie pomagają  interwencje telefoniczne w zakładzie energetycznym. 
Wójt Gminy wyjaśnił, że warunki pogodowe powodują, że zegary się przestawiają samoczynnie. 
Poprosił aby wszystkie nieprawidłowości w oświetleniu  ulicznym zgłaszać do Urzędu Gminy.

Sołtys Wsi Mieścisko poprosił o zakupienie nowych teczek dla sołtysów na nakazy płatnicze.    

Ad. 16. Zamknięcie obrad. 
Porządek obrad  został wyczerpany. Przewodnicząca Rady Gminy dokonała zamknięcia obrad 
trzydziestej trzeciej sesji Rady Gminy w Gniewoszowie.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała : Monika Gogacz                                                            Przewodnicząca Rady Gminy 

Maria Halina Banaś     
                                                                 




	            - zdjęciu z porządku obrad pkt 11 „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/256/06 Rady Gminy w Gniewoszowie   z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie liczby punktów i zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Gniewoszów”                         i wprowadzenie nowego pkt 12 w brzmieniu „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały                      Nr VIII/51/07 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 czerwca 2007r.  w sprawie powołania  Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Gniewoszowie,                                                                                                                                          - dodaniu w pkt. 15 podpunktu „a” w brzmieniu „Zapoznanie Rady Gminy  z treścią  pisma Powiatowego  Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kozienicach  dotyczącego  obiektu budowlanego  zlokalizowanego na działce  572/7 położonej  w Oleksowie gm. Gniewoszów”.                    W związku z powyższym ulegają zmianie odpowiednio punkty porządku obrad.

