
PROJEKT 

 

P R O T O K Ó Ł  Nr X/2015 

z   X Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej  

w dniu 1 października  2015 r. w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej  

pod przewodnictwem Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

 Roberta Goździewskiego  

 

Obrady rozpoczęto o godz. 7
00 

 i zakończono o godz. 8
30 

. 

 

Stan radnych   - 15 

Uczestniczyło   - 14 

Radny  nieobecny: 

- Adam Gąsiorowski 

 

 

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli: 

1. Stanisław Wieteska – Wójt Gminy 

2. Małgorzata Kołakowska – Z-ca Wójta Gminy 

3. Beata Golasińska – Sekretarz Gminy 

4. Ewa Wójcik – Skarbnik Gminy 

5. Piotr Czyżyk – Kierownik RIOŚ 

6. Alicja Stryczniewicz – inspektor ds. planowania i inwestycji 

7. Hubert Olszewski – inspektor ds. gospodarki nieruchomościami 

8. Przedstawiciel Komendy Powiatowej  Policji w Ciechanowie 

9. Sołtysi wg listy obecności - 36 

 

Pkt.1. 

 

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Robert Goździewski powitał radnych, 

przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji, sołtysów, Wójta Gminy i 

pracowników Urzędu Gminy. Stwierdził kworum władne do podejmowania 

prawomocnych uchwał oraz przeczytał porządek obrad Rady Gminy. Porządek 

sesji przewidywał:  

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy. 

3. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące 

uchwał sesyjnych. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Opinogóra Górna.   

5. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna  dla 

fragmentu miejscowości Władysławowo I.   

PROJEKT

PROTOKÓŁ Nrwzms
z X Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej

W dniu 1 października 2015 r. W lokalu Urzędu Gminy W Opinogórze Górnej
pod przewodnictwem Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

Roberta Goździewskiego

Obrady rozpoczęto o godz. 700 i zakończono o godz. 830.

Stan radnych - 15
Uczestniczyło - 14
Radny nieobecny:
- Adam Gąsiorowski

Spoza Rady Gminy W sesji uczestniczyli:
1. Stanisław Wieteska — Wójt Gminy

Małgorzata Kołakowska — Z-ca Wójta Gminy
Beata Golasińska — Sekretarz Gminy
Ewa Wójcik — Skarbnik Gminy
Piotr Czyżyk — Kierownik RIOŚ
Alicja Stryczniewicz — inspektor ds. planowania i inwestycji
Hubert Olszewski — inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie
Sołtysi wg listy obecności - 36SOPOHPNSAPPJN

"U .?b—Ł

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Robert Goździewski powitał radnych,
przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji, sołtysów, Wójta Gminy i
pracowników Urzędu Gminy. Stwierdził kworum Władne do podejmowania
prawomocnych uchwał oraz przeczytał porządek obrad Rady Gminy. Porządek
sesji przewidywał:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy.
3. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące

uchwał sesyjnych.
4. Podjęcie uchwały W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Opinogóra Górna.

5. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla
fragmentu miejscowości Władysławowo I.
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6. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.    

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 

Opinogóra Górna na rok 2015. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i przystąpienia do 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze”. 

9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach 

majątkowych radnych Gminy Opinogóra Górna za rok 2014. 

10. Informacja Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych pracowników 

Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy za 2014 rok. 

11. Wolne wnioski i zapytania. 

12. Sprawy bieżące. 

13. Zamknięcie obrad. 

 

Ad.pkt.2. 

  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Robert Goździewski poinformował, że 

protokół z IX Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna został napisany i radni mieli 

możliwość zapoznania się z jego treścią. W związku z powyższym  przedstawił 

wniosek o przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy z dnia 7 września 2015 r, 

a następnie  dała pod głosowanie przyjęcie wniosku 

 

Rada Gminy  jednogłośnie przyjęła protokół z IX Sesji Rady Gminy 

Opinogóra Górna. 

 

Ad.pkt.3. 

 

 Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące 

uchwał sesyjnych – brak  

 

Ad.pkt.4. 

 

 Alicja Stryczniewicz inspektor ds. planowania i inwestycji wyjaśniła, że  

zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Opinogóra Górna następuje w związku z uwzględnieniem wniosków 

właścicieli nieruchomości o zmianę przeznaczenia ich nieruchomości. Od czasu 

uchwalenia ostatniej zmiany wpłynęło ich kilka, w tym m.in. Parafii w 

Opinogórze Górnej o wyznaczenie terenów cmentarnych w związku z 

planowaną rozbudową istniejącego cmentarza parafialnego. Większość terenów 

wskazanych w projekcie uchwały zmieni przeznaczenie z terenów rolnych na 

zabudowę mieszkaniową. Teren w Kołaczkowie – po składowisku padliny – 

planowany jest jako teren usług uciążliwych, natomiast trzy tereny w 

Przedwojewie jako ujęcie wody. 

 

6. Podjęcie uchwały W sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
7. Podjecie uchwały W sprawie zmian W uchwale budżetowej Gminy

Opinogóra Górna na rok 2015.
8. Podjecie uchwały w sprawie utworzenia i przystąpienia do

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze”.
9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach

majątkowych radnych Gminy Opinogóra Górna za rok 2014.
10.Informacja Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych pracowników

Urzedu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy za 2014 rok.
1 1.Wolne wnioski i zapytania.
12. Sprawy bieżące.
13.Zamkniecie obrad.

Ad.pkt.2.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Robert Gożdziewski poinformował, że
protokół z IX Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna został napisany i radni mieli
możliwość zapoznania sie z jego treścią. W związku z powyższym przedstawił
wniosek o przyjecie protokołu z IX Sesji Rady Gminy z dnia 7 września 2015 r,
a nastepnie dała pod głosowanie przyjecie wniosku

Rada Gminy jednogłośnie przyjeła protokół z IX Sesji Rady Gminy
Opinogóra Górna.

Ad.pkt.3.

Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące
uchwał sesyjnych — brak

Ad.pkt.4.

Alicja Stryczniewicz inspektor ds. planowania i inwestycji wyjaśniła, że
zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Opinogóra Górna nastepuje w związku z uwzglednieniem wniosków
właścicieli nieruchomości o zmiane przeznaczenia ich nieruchomości. Od czasu
uchwalenia ostatniej zmiany wpłyneło ich kilka, w tym m.in. Parafii w
Opinogórze Górnej o wyznaczenie terenów cmentarnych w związku z
planowaną rozbudową istniejącego cmentarza parafialnego. Wiekszość terenów
wskazanych w projekcie uchwały zmieni przeznaczenie z terenów rolnych na
zabudowe mieszkaniową. Teren W Kołaczkowie — po składowisku padliny —
planowany jest jako teren usług uciążliwych, natomiast trzy tereny w
Przedwojewie jako ujecie wody.
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 Radny Jerzy Komorowski zapytał na co jest przeznaczona działka w Woli 

Wierzbowskiej. 

 

 Alicja  Stryczniewicz  inspektor ds. planowania i inwestycji wyjaśniła, że 

działka w Woli Wierzbowskiej może być przeznaczona jako teren zabudowy 

mieszkaniowej z dopuszczeniem zabudowy usług nieuciążliwych. 

 

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy  Robert Goździewski wniósł o 

podjęcie stosownej uchwały. 

 

 Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15  radnych, w sesji 

uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie  przystąpienia do 

sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Opinogóra Górna. 

  

Ad.pkt.5. 

 

 Alicja Stryczniewicz inspektor ds. planowania i inwestycji wyjaśniła, że  

uchwała w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości 

Władysławowo I jest zakończeniem procedury planistycznej sporządzania planu 

podjętej na podstawie uchwały Nr XL.III/228/10 Rady Gminy Opinogóra Górna 

z dnia 6 października 2010 r. zmienionej uchwałą Nr V/28/2015 Rady Gminy 

Opinogóra Górna z dnia 31 marca 2015 r. Opracowany projekt planu wraz z 

prognozą oddziaływania na środowisko, dostosowany do wymagań ustawy, 

rozporządzeń wykonawczych i do pozostałych przepisów odrębnych został 

poddany opiniowaniu i uwzględnieniu, uzyskując pozytywne uzgodnienia i 

opinie. Projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu od 8 do 29 lipca 

2015 roku w ramach którego przeprowadzono dyskusję publiczną nad 

przyjętymi w nim rozwiązaniami w dniu 24 lipca 2015 r. Termin na wniesienie 

uwag został ustalony do dnia 12 sierpnia 2915 r. W tym czasie nie wpłynęła 

żadna uwaga do wyłożonego do publicznego wglądu planu miejscowego. 

Procedura planistyczna sporządzania planu została przeprowadzona zgodnie z 

obowiązującymi przepisami ustawy, a projekt planu spełnia wymogi 

merytoryczne i formalne do jego uchwalenia. 

 

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Robert Goździewski wniósł o podjęcie 

stosownej uchwały. 

 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji 

uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie   sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna 

dla fragmentu miejscowości Władysławowo I. 

Radny Jerzy Komorowski zapytał na co jest przeznaczona działka W Woli
Wierzbowskiej .

Alicja Stryczniewicz inspektor ds. planowania i inwestycji wyjaśniła, że
działka W Woli Wierzbowskiej może być przeznaczona jako teren zabudowy
mieszkaniowej z dopuszczeniem zabudowy usług nieuciążliwych.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Robert Gożdziewski wniósł o
podjęcie stosownej uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Opinogóra Górna.

Ad.pkt.5.

Alicja Stryczniewicz inspektor ds. planowania i inwestycji wyjaśniła, że
uchwała w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości
Władysławowo I jest zakończeniem procedury planistycznej sporządzania planu
podjętej na podstawie uchwały Nr XL.III/228/10 Rady Gminy Opinogóra Górna
z dnia 6 pażdziernika 2010 r. zmienionej uchwałą Nr V/28/2015 Rady Gminy
Opinogóra Górna z dnia 31 marca 2015 r. Opracowany projekt planu wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko, dostosowany do wymagań ustawy,
rozporządzeń wykonawczych i do pozostałych przepisów odrębnych został
poddany opiniowaniu i uwzględnieniu, uzyskując pozytywne uzgodnienia i
opinie. Projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu od 8 do 29 lipca
2015 roku w ramach którego przeprowadzono dyskusję publiczną nad
przyjętymi w nim rozwiązaniami w dniu 24 lipca 2015 r. Termin na wniesienie
uwag został ustalony do dnia 12 sierpnia 2915 r. W tym czasie nie wpłynęła
żadna uwaga do wyłożonego do publicznego wglądu planu miejscowego.
Procedura planistyczna sporządzania planu została przeprowadzona zgodnie z
obowiązującymi przepisami ustawy, a projekt planu spełnia wymogi
merytoryczne i formalne do jego uchwalenia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Robert Gożdziewski wniósł o podjęcie
stosownej uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna
dla fragmentu miejscowości Władysławowo I.
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Ad.pkt.6. 

 

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami Hubert Olszewski  wyjaśnił, 

że na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach 

publicznych i po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Ciechanowskiego został 

przygotowany wykaz dróg przeznaczonych do zaliczenia do kategorii dróg 

gminnych na terenie gminy Opinogóra Górna. Wykaz ten został przesłany 

radnym z materiałami sesyjnymi. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Robert wniósł o podjęcie stosownej 

uchwały. 

 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych w sesji 

uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie  zaliczenia dróg do 

kategorii dróg gminnych. 

 

Ad.pkt.7. 

 

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik szczegółowo omówiła proponowane 

zmiany w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2015. 

 

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Robert Goździewski wniósł o podjęcie 

stosownej uchwały. 

 

 Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan radnych 15, w sesji 

uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zmiany w uchwale 

budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2015. 

 

Ad.pkt.8. 

 

 Kierownik RIOŚ Piotr Czyżyk wyjaśnił, że aby mieć możliwość 

pozyskania funduszy z zewnątrz proponuje się przystąpienie Gminy Opinogóra 

Górna do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze”. 

 

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Robert Goździewski wniósł o podjęcie 

stosownej uchwały. 

 

 Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji 

uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie utworzenia i 

przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Północne 

Mazowsze”. 

 

 

Ad.pkt.6.

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami Hubert Olszewski wyjaśnił,
że na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach
publicznych i po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Ciechanowskiego został
przygotowany wykaz dróg przeznaczonych do zaliczenia do kategorii dróg
gminnych na terenie gminy Opinogóra Górna. Wykaz ten został przesłany
radnym z materiałami sesyjnymi.

Wiceprzewodniczacy Rady Gminy Robert wniósł o podjęcie stosownej
uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do
kategorii dróg gminnych.

Ad.pkt.7.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik szczegółowo omówiła proponowane
zmiany w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2015.

Wiceprzewodniczacy Rady Gminy Robert Gożdziewski wniósł o podjęcie
stosownej uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan radnych 15, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zmiany w uchwale
budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2015.

Ad.pkt.8.

Kierownik RIOŚ Piotr Czyżyk wyjaśnił, że aby mieć możliwość
pozyskania funduszy z zewnatrz proponuje się przystąpienie Gminy Opinogóra
Górna do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze”.

Wiceprzewodniczacy Rady Gminy Robert Gożdziewski wniósł o podjęcie
stosownej uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie utworzenia i
przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Północne
Mazowsze”.
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Ad.pkt.9. 

 

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Robert Goździewski przedstawił 

informację o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych za rok 2014. 

 

Ad.pkt.10. 

 

 Wójt Gminy Stanisław Wieteska przedstawił informację o 

oświadczeniach majątkowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek 

organizacyjnych Gminy za 2014 rok. 

 

Ad.pkt.11. 

 

 Radny Robert Miklaszewski zgłosił wniosek o dofinansowaniu  dojazdów 

w wysokości 2.500 zł  na zawody sportowe uczniów ze Szkoły Podstawowej i 

Gimnazjum z Opinogóry Górnej. 

 

 Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że  uczniowie ze Szkoły 

Podstawowej i Gimnazjum otrzymują dobre wyniki w siatkówce więc jest 

zasadne dofinansowanie  dojazdów. 

 

Ad.pkt.12. 

 

 Wójt Gminy Stanisław Wieteska  poinformował: 

 

 po ostatniej sesji wyjazdowej radni maja pełną orientację o stanie dróg na 

terenie gminy, 

 była mowa o zakupie samochodu strażackiego dla OSP w Kołaczkowie, w 

związku z tym w budżecie  gminy przeznaczyliśmy na ten cel 160 tys. zł, 

ale proponuję  zwiększenie o 10 tys., zł ponieważ nie wiemy jaka kwota 

wyniknie w przetargu, 

 mamy przygotowany PSZOK do przyjmowania nieczystości 

wielkogabarytowych. Planujemy 2 listopada br. do godz. 13
00 

 

przyjmować gabaryty, 

  wymiana przepustów przy drogach  powiatowych nie jest możliwa 

jedynie tylko  gdy będzie modernizacja  danej drogi, 

 jest przygotowany wniosek o pozyskanie funduszu na drogę Opinogóra – 

Bacze w ramach tz. „schetynówki”, na razie nie ma szans żebyśmy 

otrzymali dofinansowanie, ponieważ zmieniły się kryteria przyznawania 

funduszy, 

 jest złożony wniosek o dofinansowanie drogi zbudowanej w 2011 r. 

Czernice – Elżbiecin, ale jeszcze nie ma decyzji, 

Ad.pkt.9.

Wiceprzewodniczacy Rady Gminy Robert Gożdziewski przedstawił
informację o złożonych oświadczeniach majatkowych radnych za rok 2014.

Ad.nkt.10.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska przedstawił informacje o
oświadczeniach majatkowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek
organizacyjnych Gminy za 2014 rok.

Ad.nkt.1 1.

Radny Robert Miklaszewski zgłosił wniosek o dofinansowaniu dojazdów
w wysokości 2.500 zł na zawody sportowe uczniów ze Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum z Opinogóry Górnej.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że uczniowie ze Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum otrzymują dobre wyniki w siatkówce wiec jest
zasadne dofinansowanie dojazdów.

Ad.nkt.12.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:

o po ostatniej sesji wyjazdowej radni maja pełną orientacje o stanie dróg na
terenie gminy,

0 była mowa o zakupie samochodu strażackiego dla OSP w Kołaczkowie, w
związku z tym w budżecie gminy przeznaczyłiśmy na ten cel 160 tys. zł,
ale proponuje zwiekszenie o 10 tys., zł ponieważ nie wiemy jaka kwota
wyniknie w przetargu,

. mamy przygotowany PSZOK do przyjmowania nieczystości
wielkogabarytowych. Planujemy 2 listopada br. do godz. 1300
przyjmowaó gabaryty,

. wymiana przepustów przy drogach powiatowych nie jest możliwa
jedynie tylko gdy będzie modernizacja danej drogi,

0 jest przygotowany wniosek o pozyskanie funduszu na droge Opinogóra —
Bacze w ramach tz. „schetynówki”, na razie nie ma szans żebyśmy
otrzymali dofinansowanie, ponieważ zmieniły się kryteria przyznawania
funduszy,

. jest złożony wniosek o dofinansowanie drogi zbudowanej w 2011 r.
Czernice — Elżbiecin, ale jeszcze nie ma decyzji,
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 przygotowany jest wniosek o termomodernizację Szkoły Podstawowej w 

Opinogórze Górnej i Gimnazjum, Urzędu Gminy , oraz na dokończenie 

ocieplenia i wymianę dachu na Szkole Podstawowej w Woli 

Wierzbowskiej, 

 planujemy złożyć wniosek o adaptację i rozbudowę budynku po 

posterunku pod potrzeby przedszkola, 

 składane były wnioski do Urzędu Gminy w celu oszacowania szkód 

powstałych na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. W 

pierwszym naborze po gradobiciu i suszy złożonych zostało 77 w tym 26 

uzyskało ponad 30% strat w średniej rocznej produkcji gospodarstwa. W 

drugim naborze  wniosków złożono 104 i 46 uzyskało  powyżej 30%  

strat w średniej rocznej produkcji gospodarstwa, 

 

Radny Jerzy Komorowski stwierdził, że było duże nieporozumienie w 

przyjmowaniu wniosków. Składane były wnioski o gradobicie i  nie były one 

brane pod uwagę przez Agencję. Ponadto była słaba informacja  do kiedy i gdzie 

należy składać wnioski. 

 

Wójt Gminy Stanisław Wieteska stwierdził, że radny Komorowski ma dużo 

racji, ale to  niedoinformowanie  nie wynikało od nas. Podczas składania 

wniosków trzy lub czterokrotnie zostały zmieniane przepisy, o czym  

natychmiast   informowaliśmy sołtysów poprzez rozwiezienie  urzędowym 

samochodem  odpowiednich pism. 

 

Radny Jerzy Komorowski poinformował, że 12 września odbyło się duże 

święto w Woli Wierzbowskiej – 100 lecie Szkoły Podstawowej. Z tej okazji za 

wybitne zasługi Szkoła otrzymała Medal Pamiątkowy „PRO MAZOWIA” 

przyznany przez Urząd Marszałkowski. W uroczystości uczestniczyli poseł Pan  

Koźlakiewicz,  Radna Sejmiku Samorządowego Pani Krawczyk Wiesława oraz 

władze gminne. Była część artystyczna ze scenkami z dziejów szkoły. Do 

przygotowania uroczystości przyczynili się dzieci, nauczyciele, rodzice i władza 

gmina. Jako radny chce podziękować władzom gminnym za pomoc finansowa 

w odbytej uroczystości. Była to impreza między innymi promująca gminę. 

 

Z-ca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska poinformowała, że do końca 

października trzeba przygotować i przedstawić radnym informację o stanie 

realizacji zadań oświatowych w gminie Opinogóra Górna w roku szkolnym 

2014/2015. Informacja jest dość obszerna, w związku z powyższym zapytała 

czy przesłać ją pisemnie do radnych czy umieścić ją w BIP-ie. 

 

Radni opowiedzieli się żeby informację o stanie realizacji zadań 

oświatowych umieścić w BIP-ie. 

  

. przygotowany jest wniosek o termomodemizację Szkoły Podstawowej w
Opinogórze Górnej i Gimnazjum, Urzędu Gminy , oraz na dokończenie
ocieplenia i wymianę dachu na Szkole Podstawowej w Woli
Wierzbowskiej,

. planujemy złożyć wniosek o adaptację i rozbudowe budynku po
posterunku pod potrzeby przedszkola,

. składane były wnioski do Urzędu Gminy w celu oszacowania szkód
powstałych na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. W
pierwszym naborze po gradobiciu i suszy złożonych zostało 77 w tym 26
uzyskało ponad 30% strat w średniej rocznej produkcji gospodarstwa. W
drugim naborze wniosków złożono 104 i 46 uzyskało powyżej 30%
strat w średniej rocznej produkcji gospodarstwa,

Radny Jerzy Komorowski stwierdził, że było duże nieporozumienie w
przyjmowaniu wniosków. Składane były wnioski o gradobicie i nie były one
brane pod uwagę przez Agencję. Ponadto była słaba informacja do kiedy i gdzie
należy składać wnioski.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska stwierdził, że radny Komorowski ma dużo
racji, ale to niedoinformowanie nie wynikało od nas. Podczas składania
wniosków trzy lub czterokrotnie zostały zmieniane przepisy, o czym
natychmiast informowaliśmy sołtysów poprzez rozwiezienie urzędowym
samochodem odpowiednich pism.

Radny Jerzy Komorowski poinformował, że 12 września odbyło się duże
święto w Woli Wierzbowskiej — 100 lecie Szkoły Podstawowej. Z tej okazji za
wybitne zasługi Szkoła otrzymała Medal Pamiątkowy „PRO MAZOWIA”
przyznany przez Urząd Marszałkowski. W uroczystości uczestniczyli poseł Pan
Koźlakiewicz, Radna Sejmiku Samorządowego Pani Krawczyk Wiesława oraz
władze gminne. Była część artystyczna ze scenkami z dziejów szkoły. Do
przygotowania uroczystości przyczynili się dzieci, nauczyciele, rodzice i władza
gmina. Jako radny chce podziękować władzom gminnym za pomoc fmansowa
w odbytej uroczystości. Była to impreza między innymi promująca gminę.

Z-ca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska poinformowała, że do końca
października trzeba przygotować i przedstawić radnym informację o stanie
realizacji zadań oświatowych w gminie Opinogóra Górna w roku szkolnym
2014/2015. Informacja jest dość obszerna, w związku z powyższym zapytała
czy przesłać ją pisemnie do radnych czy umieścić ją w BIP-ie.

Radni opowiedzieli się żeby informację o stanie realizacji zadań
oświatowych umieścić w BIP-ie.
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Ad.pkt.13. 

 

 Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Wiceprzewodniczący Rady 

Gminy Robert Goździewski  zamknął obrady X Sesji Rady Gminy. 

  

Protokółowała:           Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

 

Elżbieta  Borowska          Robert Goździewski 

Ad.nkt.13.

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Wioeprzewodniczacy Rady
Gminy Robert Goździewski zamknął obrady X Sesji Rady Gminy.

Protokółowała: Wiceprzewodnioząoy Rady Gminy

Elżbieta Borowska Robert Goździewski


