
PROJEKT 

P R O T O K Ó Ł  Nr XVII/2016 

z    XVII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej  

w dniu 30 maja 2016 r. w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej  

pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Gminy Jolanty Grochowskiej  

 

Obrady rozpoczęto o godz. 10
00 

 i zakończono o godz. 13
30 

. 

 

Stan radnych   - 15 

Uczestniczyło   - 15 

 

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli: 

 

1. Anna Koral wyznaczona do pełnienia funkcji Wójta Gminy 

2. Beata Golasińska – Sekretarz Gminy 

3. Ewa Wójcik – Skarbnik Gminy 

4. Piotr Czyżyk – Kierownik RIOŚ 

5. Elżbieta Pełka – inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony 

środowiska 

6. Stanisław Leszczyński – Prezes GS „SCH” 

7. Jerzy Niedziałkowski – Bank Spółdzielczy 

8. Marian Pikus – Izby Rolnicze 

9. Maciej Kołakowski – Izby Rolnicze 

10. Przedstawiciel Powiatowej Policji w Ciechanowie 

11. Sołtysi wg listy obecności - 38 

 

Pkt.1. 

  

 W związku z uczczeniem  pamięci zmarłego Wójta Gminy Stanisława 

Wieteski posiedzenie sesji rozpoczęto  minutą ciszy. 

 

 Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska  powitała 

radnych gminy, kierowników zakładów pracy, przedstawiciela Komendy 

Powiatowej Policji, przedstawicieli Izby Rolniczej, sołtysów, Panią Annę Koral 

wyznaczoną do pełnienia funkcji Wójta Gminy  i pracowników Urzędu Gminy. 

Stwierdziła kworum władne do podejmowania prawomocnych uchwał oraz 

przeczytała porządek obrad Rady Gminy. Porządek sesji przewidywał:  

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy. 

3. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące 

uchwał sesyjnych. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.  

PROJEKT
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Beata Golasińska — Sekretarz Gminy
Ewa Wójcik — Skarbnik Gminy
Piotr Czyżyk — Kierownik RIOŚ
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Pkt.1.

W związku z uczczeniem pamięci zmarłego Wójta Gminy Stanisława
Wieteski posiedzenie sesji rozpoczęto minutą ciszy.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska powitała
radnych gminy, kierowników zakładów pracy, przedstawiciela Komendy
Powiatowej Policji, przedstawicieli Izby Rolniczej, sołtysów, Panią Annę Koral
wyznaczoną do pełnienia funkcji Wójta Gminy i pracowników Urzędu Gminy.
Stwierdziła kworum władne do podejmowania prawomocnych uchwał oraz
przeczytała porządek obrad Rady Gminy. Porządek sesji przewidywał:

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

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
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5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium      

z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie 

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla taryfowej grupy 

odbiorców za zbiorowe odprowadzanie ścieków do oczyszczalni             

w miejscowości Opinogóra Górna i Pomorze. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę 

Opinogóra Górna Powiatowi Ciechanowskiemu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 

Opinogóra Górna na rok 2016. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostki 

pomocniczej sołectwa Kąty. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/229/10 Rady 

Gminy Opinogóra Górna z dnia 6 października 2010 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości 

Opino0góra Dolna. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości 

Przedwojewo I. 

13. Wolne wnioski i zapytania. 

14. Sprawy bieżące. 

15. Zamknięcie obrad. 

 

Ad.pkt.2. 

  

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska poinformowała,         

że protokół z XVI Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna został napisany i radni 

mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Robert Goździewski przedstawił 

wniosek o przyjęcie protokołu  z XVI Sesji Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 

2016 r. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie 

przyjęcie wniosku 

 

Rada Gminy  jednogłośnie przyjęła protokół z XVI Sesji Rady Gminy 

Opinogóra Górna. 

 

 

 

5. Podjęcie uchwały W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla taryfowej grupy
odbiorców za zbiorowe odprowadzanie ścieków do oczyszczalni
w miejscowości Opinogóra Górna i Pomorze.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę
Opinogóra Górna Powiatowi Ciechanowskiemu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
Opinogóra Górna na rok 2016.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostki
pomocniczej sołectwa Kąty.

ll.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/229/10 Rady
Gminy Opinogóra Górna z dnia 6 pażdziernika 2010 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości
OpinoOgóra Dolna.

12.Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości
Przedwojewo I.

13.Wolne wnioski i zapytania.
14. Sprawy bieżące.
15.Zamknięcie obrad.

Ad.pkt.2.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska poinformowała,
że protokół z XVI Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna został napisany i radni
mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Robert Gożdziewski przedstawił
wniosek o przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy z dnia 29 kwietnia
2016 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
przyjęcie wniosku

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z XVI Sesji Rady Gminy
Opinogóra Górna.
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Ad.pkt.3. 

 

 Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące 

uchwał sesyjnych – brak. 

 

Ad.pkt.4. 

  

 Skarbnik Gminy Ewa Wójcik  przedstawiła sprawozdanie Wójta Gminy    

z wykonania  budżetu za rok 2015 (sprawozdanie stanowi załącznik do 

protokołu). 

 

 Radny Jerzy Komorowski zapytał ile procent budżetu gminy było 

wydatkowane w 2015 roku na inwestycje. 

 

 Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła, że 16,29 %  z  budżetu  

wydatków ogółem było wydatkowane na inwestycje. 

 

 Następnie Skarbnik Gminy Ewa Wójcik odczytała Uchwałę                     

Nr Ci.137.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej             

w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania opinii                     

o przedłożonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna sprawozdaniu                  

z wykonania budżetu za 2015 rok. 

 

 Ponieważ dyskusji na powyższy temat nie było Przewodnicząca Rady 

Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie przyjęcie Uchwały w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu gminy za 2015 rok. 

 

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

uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła  Uchwałę w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy 

za 2015 rok.  

 

Ad.pkt.5. 

 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Konwerski odczytał 

Uchwałę nr 1 z posiedzenia Komisji z dnia 4 maja 2016 roku o opinii 

wykonania budżetu Gminy Opinogóra Górna za 2015 rok i wniosku w sprawie 

absolutorium dla Wójta Gminy Opinogóra Górna. 

 

 Skarbnik Gminy Ewa Wójcik odczytała Uchwałę Nr Ci.159.2016 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 maja 

2016 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Ad.pkt.3.

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

Ad.pkt.4.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik przedstawiła sprawozdanie Wójta Gminy
z wykonania budżetu za rok 2015 (sprawozdanie stanowi załącznik do
protokołu).

Radny Jerzy Komorowski zapytał ile procent budżetu gminy było
wydatkowane w 2015 roku na inwestycje.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła, że 16,29 % z budżetu
wydatków ogółem było wydatkowane na inwestycje.

Następnie Skarbnik Gminy Ewa Wójcik odczytała Uchwałę
Nr Ci.137.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania opinii
o przedłożonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2015 rok.

Ponieważ dyskusji na powyższy temat nie było Przewodnicząca Rady
Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie przyjęcie Uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu gminy za 2015 rok.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy
za 2015 rok.

Ad.pkt.5.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Konwerski odczytał
Uchwałę nr 1 z posiedzenia Komisji z dnia 4 maja 2016 roku 0 opinii
wykonania budżetu Gminy Opinogóra Górna za 2015 rok i wniosku w sprawie
absolutorium dla Wójta Gminy Opinogóra Górna.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik odczytała Uchwałę Nr Ci.159.2016 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 maja
2016 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
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Opinogóra Górna z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Opinogóra Górna. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska stwierdziła, że radni 

szczegółowo przedyskutowali temat na posiedzeniach stałych Komisji w dniu 

12 maja 2016 r i nie mieli uwag. Budżet gminy został wykonany prawie             

w 100 %.  Zaplanowane inwestycje zostały zrealizowane, także Rada Gminy 

powinna udzielić absolutorium Wójtowi Gminy. 

 

 Radny Jerzy Komorowski stwierdził, że wg sąsiednich gmin nasza           

za mało przeznaczyła środków na inwestycje. 

 

 Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła, że nie możemy porównywać się 

do innych gmin ponieważ każda gmina ma inne dochody i wydatki. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie 

przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2015 rok. 

 

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

uczestniczyło 15 jednogłośnie przyjęła  Uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. 

 

Ad.pkt.6.     

 

 Kierownik RIOŚ Piotr Czyżyk przekazał informację, że Rada Gminy 

powołując się na zapis art.24 ustawy z dnia 7 czerwca 2011 r o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nie będzie 

podejmować uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf. Ponieważ 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ZUW dla potrzeb Rolnictwa      

w Mławie złożyło wniosek o zatwierdzenie taryf w dniu 30 marca 2016 r.,         

a Rada Gminy nie podjęła stosownej uchwały w wymaganym terminie 45 dni 

taryfy zweryfikowane na komisjach w dniu 12 maja 2016 r. wchodzą w życie   

po upływie 70 dni od złożenia wniosku o ich zatwierdzenie. Należy podkreślić, 

że na komisjach weryfikując taryfy przychylono się do wyliczeń 

przedstawionych przez dyrektora ZUW w Mławie, z których wynika że taryfy  

pozostaną w wysokości takiej jak w roku ubiegłym 

 

Ad.pkt.7. 

 

 Inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 

Elżbieta Pełka  wyjaśniła, że na okres od 31 maja 2016 r. do 30 maja 2017 r. 

proponuje się dopłatę dla taryfowej grupy odbiorców indywidualnych 

Opinogóra Górna z dnia 4 maja 2016 r. W sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Opinogóra Górna.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska stwierdziła, że radni
szczegółowo przedyskutowali temat na posiedzeniach stałych Komisji w dniu
12 maja 2016 r i nie mieli uwag. Budżet gminy został wykonany prawie
w 100 %. Zaplanowane inwestycje zostały zrealizowane, także Rada Gminy
powinna udzielić absolutorium Wójtowi Gminy.

Radny Jerzy Komorowski stwierdził, że wg sąsiednich gmin nasza
za mało przeznaczyła środków na inwestycje.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła, że nie możemy porównywać sie
do innych gmin ponieważ każda gmina ma inne dochody i wydatki.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
przyjecie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2015 rok.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15 jednogłośnie przyjęła Uchwałe w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

Ad.pkt.6.

Kierownik RIOŚ Piotr Czyżyk przekazał informacje, że Rada Gminy
powołując się na zapis art.24 ustawy z dnia 7 czerwca 2011 r o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nie bedzie
podejmować uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf. Ponieważ
Przedsiebiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ZUW dla potrzeb Rolnictwa
w Mławie złożyło wniosek o zatwierdzenie taryf w dniu 30 marca 2016 r.,
a Rada Gminy nie podjęła stosownej uchwały w wymaganym terminie 45 dni
taryfy zweryfikowane na komisjach w dniu 12 maja 2016 r. wchodzą w życie
po upływie 70 dni od złożenia wniosku o ich zatwierdzenie. Należy podkreślić,
że na komisjach weryfikując taryfy przychylono sie do wyliczeń
przedstawionych przez dyrektora ZUW w Mławie, z których wynika że taryfy
pozostaną w wysokości takiej jak w roku ubiegłym

Ad.pkt.7.

Inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
Elżbieta Pełka wyjaśniła, że na okres od 31 maja 2016 r. do 30 maja 2017 r.
proponuje się dopłatę dla taryfowej grupy odbiorców indywidualnych
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(gospodarstwa domowe) usług za zbiorowe odprowadzanie ścieków na zasadach 

niezmienionych tj. do oczyszczalni w miejscowości Opinogóra Górna               

w wysokości 1,29 zł plus podatek VAT i do oczyszczalni w miejscowości 

Pomorze w wysokości 2,00 zł plus podatek VAT. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie 

stosownej uchwały. 

 

 Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych w sesji 

uczestniczyło 15 jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zatwierdzenia 

dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców za zbiorowe odprowadzanie ścieków    

do oczyszczalni w miejscowości Opinogóra Górna i Pomorze. 

 

Ad.pkt.8. 

 

 Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła, że proponuje się udzielić 

pomocy finansowej Powiatowi Ciechanowskiemu w kwocie 100.000 zł              

z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Dzbonie – Lipa. 

Szczegółowe zasady rozliczenie środków określi umowa zawarta pomiędzy 

Zarządem Powiatu Ciechanowskiego i Gminą Opinogóra Górna. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie 

przyjęcie  stosownej uchwały. 

 

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

uczestniczy 15 jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej przez Gminę Opinogóra Górna Powiatowi Ciechanowskiemu. 

 

Ad.pkt.9. 

 

 Skarbnik Gminy Ewa Wójcik szczegółowo omówiła proponowane 

zmiany do budżetu gminy na rok 2016. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie 

przyjęcie  stosownej uchwały. 

 

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

uczestniczyło 15 jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2016. 

 

 

 

 

(gospodarstwa domowe) usług za zbiorowe odprowadzanie ścieków na zasadach
niezmienionych tj. do oczyszczalni w miejscowości Opinogóra Górna
w wysokości 1,29 zł plus podatek VAT i do oczyszczalni w miejscowości
Pomorze w wysokości 2,00 zł plus podatek VAT.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie
stosownej uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych w sesji
uczestniczyło 15 jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zatwierdzenia
dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców za zbiorowe odprowadzanie ścieków
do oczyszczalni w miejscowości Opinogóra Górna i Pomorze.

Ad.pkt.8.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła, że proponuje się udzielić
pomocy finansowej Powiatowi Ciechanowskiemu w kwocie 100.000 zł
z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Dzbonie — Lipa.
Szczegółowe zasady rozliczenie środków określi umowa zawarta pomiędzy
Zarządem Powiatu Ciechanowskiego i Gminą Opinogóra Górna.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
przyjęcie stosownej uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczy 15 jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej przez Gminę Opinogóra Górna Powiatowi Ciechanowskiemu.

Ad.pkt.9.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik szczegółowo omówiła proponowane
zmiany do budżetu gminy na rok 2016.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
przyjęcie stosownej uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15 jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zmian w uchwale
budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2016.
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Ad.pkt.10. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska poinformowała,         

że dotychczasowy sołtys wsi Kąty Stanisław Kuczyński złożył rezygnację          

z pełnienia funkcji z przyczyn zdrowotnych. Serdecznie dziękuje za współpracę 

Wójtowi, Radzie Gminy, radnym, sołtysom oraz pracownikom Urzędu Gminy   

w Opinogórze Górnej. W związku z powyższym dała pod głosowanie przyjęcie 

stosownej uchwały. 

 

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

uczestniczyło 15 jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów 

do organów jednostki pomocniczej sołectwa Kąty. 

 

Ad.pkt.11. 

 

 Kierownik RIOŚ Piotr Czyżyk wyjaśnił że, uchwała Nr XLIII/229/10 

Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 6 października 2010 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości Opinogóra 

Dolna wszczęła procedurę sporządzenia miejscowego planu dla wskazanego     

w uchwale terenu gminy. Podczas prowadzenia procedury planistycznej 

uzyskano opinię i uzgodnienia wymagane ustawą o planowaniu                           

i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz wystąpiono z wnioskiem do Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów 

rolnych na cele nierolne. W dniu 9 maja 2016 r decyzją Minister wyraził zgodę 

na przeznaczenie na cele nierolnicze 0,0034 ha gruntów rolnych stanowiących 

użytki rolne klas III, natomiast nie wyraził zgody dla 8,4617 ha gruntów.          

W związku z brakiem zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze większość 

terenów wskazanych w uchwale Rady Gminy zachodzi konieczność 

dostosowania obszarów wykazanych w ww. uchwale do terenów, które zgodę 

otrzymały. Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Rady Gminy  z dnia 6 października 2010 roku uważa się za zasadne. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie 

stosownej uchwały. 

 

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

uczestniczyło 15 jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zmiany uchwały      

nr XLIII/229/10 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 6 października 2010 r.    

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości Opinogóra 

Dolna. 

 

Ad.nkt.10.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska poinformowała,
że dotychczasowy sołtys wsi Kąty Stanisław Kuczyński złożył rezygnację
z pełnienia funkcji z przyczyn zdrowotnych. Serdecznie dziękuje za współpracę
Wójtowi, Radzie Gminy, radnym, sołtysom oraz pracownikom Urzędu Gminy
w Opinogórze Górnej. W związku z powyższym dała pod głosowanie przyjęcie
stosownej uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15 jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów
do organów jednostki pomocniczej sołectwa Kąty.

Ad.nkt.1 1.

Kierownik RIOŚ Piotr Czyżyk wyjaśnił że, uchwała Nr XLIII/229/10
Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 6 pażdziernika 2010 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości Opinogóra
Dolna wszczęła procedurę sporządzenia miejscowego planu dla wskazanego
w uchwale terenu gminy. Podczas prowadzenia procedury planistycznej
uzyskano opinię i uzgodnienia wymagane ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz wystąpiono z wnioskiem do Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów
rolnych na cele nierolne. W dniu 9 maja 2016 r decyzją Minister wyraził zgodę
na przeznaczenie na cele nierolnicze 0,0034 ha gruntów rolnych stanowiących
użytki rolne klas III, natomiast nie wyraził zgody dla 8,4617 ha gruntów.
W związku z brakiem zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze większość
terenów wskazanych w uchwale Rady Gminy zachodzi konieczność
dostosowania obszarów wykazanych w ww. uchwale do terenów, które zgodę
otrzymały. Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały w sprawie zmiany
Uchwały Rady Gminy z dnia 6 pażdziernika 2010 roku uważa się za zasadne.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie
stosownej uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15 jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zmiany uchwały
nr XLIII/229/10 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 6 pażdziernika 2010 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości Opinogóra
Dolna.
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Ad.pkt.12. 

 

 Kierownik RIOŚ Piotr Czyżyk poinformował, że kończąc procedurę 

wszczętą podjęciem uchwały nr VII/42/2015 Rady Gminy Opinogóra Górna       

z dnia 29 czerwca 2015 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości 

Przedwojewo I należy podjąć uchwałę o zatwierdzeniu tego planu. 

Przypominam, że uchwałą tzw. intencyjną podjęto w czerwcu 2015 r,                 

a dotyczyła ona terenu miejscowości Przedwojewo działka nr 154, który obecnie 

stanowi własność AWR SP. Podjęcie uchwały w dniu dzisiejszym                       

i zatwierdzenie tego planu pozwoli kontynuować procedurę przejęcia tego 

terenu przez Gminę Opinogóra Górna i przeznaczyć go na cele  dla 

mieszkańców Przedwojewa. Tą intencję kieruję w szczególności do Pana 

Radnego i Sołtysa z Przedwojewa. Sama uchwała jest dość obszerna i zawiera 

opisowe ustalenia planu zagospodarowania, zawiera też załącznik graficzny na 

którym określony jest zasięg uchwalonego planu. Podstawowa funkcja jaką 

planuje się dla terenu jest oznaczona symbolem MN/US1 opisowym jako „Teren 

zabudowy służący realizacji zadań własnych gminy z zakresu edukacji 

publicznej, kultury i kultury fizycznej – teren towarzyszący zabudowie 

mieszkaniowej”. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie 

stosownej uchwały. 

 

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

uczestniczyło 15 jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 

miejscowości Przedwojewo I. 

 

Ad.pkt.13. 

 

 Radny Rafał Olewniczak zaproponował, żeby w budżecie gminy 

zapewnić pieniądze dla orkiestry gminnej na pokrycie kosztów dojazdu                

i wyjazdów oraz na konserwacje instrumentów. 

 

 Radny Jerzy Komorowski stwierdził, że ten temat należy przedyskutować 

na posiedzeniach Komisji, ponieważ jak przeznaczymy pieniądze orkiestrze       

to dlaczego nie damy zespołowi „Melodia” czy „Nadzieja”. 

 

 Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła, że sprawę należy dokładnie 

przeanalizować,  dobrze zastanowić się, oszacować koszty i wtedy podjąć 

stosowną decyzje. 

 

Ad.nkt.12.

Kierownik RIOŚ Piotr Czyżyk poinformował, że kończąc procedurę
wszczętą podjęciem uchwały nr VII/42/2015 Rady Gminy Opinogóra Górna
z dnia 29 czerwca 2015 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości
Przedwojewo I należy podjąć uchwałę o zatwierdzeniu tego planu.
Przypominam, że uchwałą tzw. intencyjną podjęto w czerwcu 2015 r,
a dotyczyła ona terenu miejscowości Przedwojewo działka nr 154, który obecnie
stanowi własność AWR SP. Podjęcie uchwały w dniu dzisiejszym
i zatwierdzenie tego planu pozwoli kontynuować procedurę przejęcia tego
terenu przez Gminę Opinogóra Górna i przeznaczyć go na cele dla
mieszkańców Przedwojewa. Tą intencję kieruję w szczególności do Pana
Radnego i Sołtysa z Przedwojewa. Sama uchwała jest dość obszerna i zawiera
opisowe ustalenia planu zagospodarowania, zawiera też załącznik graficzny na
którym określony jest zasięg uchwalonego planu. Podstawowa funkcja jaką
planuje się dla terenu jest oznaczona symbolem MN/USl opisowym jako „Teren
zabudowy służący realizacji zadań własnych gminy z zakresu edukacji
publicznej, kultury i kultury fizycznej — teren towarzyszący zabudowie
mieszkaniowej”.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie
stosownej uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych w sesji
uczestniczyło 15 jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu
miejscowości Przedwojewo I.

Ad.nkt.13.

Radny Rafał Olewniczak zaproponował, żeby w budżecie gminy
zapewnić pieniądze dla orkiestry gminnej na pokrycie kosztów dojazdu
i wyjazdów oraz na konserwacje instrumentów.

Radny Jerzy Komorowski stwierdził, że ten temat należy przedyskutować
na posiedzeniach Komisji, ponieważ jak przeznaczymy pieniądze orkiestrze
to dlaczego nie damy zespołowi „Melodia” czy „Nadzieja”.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła, że sprawę należy dokładnie
przeanalizować, dobrze zastanowić się, oszacować koszty i wtedy podjąć
stosowną decyzje.
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 Sołtys Henryk Płodziszewski zapytał kiedy będzie zdatna woda do picia    

z hydroforni z Kołaczkowa, oraz kiedy będzie zalana asfaltem droga                 

w miejscowości Przytoka. 

 

 Prezes GS”SCH” Stanisław Leszczyński zaproponował, żeby przy okazji 

modernizacji drogi powiatowej Ciechanów – Kąty – Opinogóra – Długołęka 

wzdłuż muru w Opinogórze Górnej zrobić oświetlenie uliczne – wystąpić           

z pismem do Starosty lub Zakładu Energetycznego. 

 

 Radny Jerzy Komorowski: 

 dzisiaj kończy się termin budowy drogi Rabież - Kołaki Budzyno, 

dlaczego tak się stało że został kawałek drogi ok. 40 m. nie zrobiony, 

 nie mieliśmy informacji i proszę o wyjaśnienie ile  pieniędzy  pobrał Wójt 

Gminy  z kasy Urzędu Gminy, kiedy odszedł na emeryturę skoro nie miał 

przerwy w pracy. 

 

Sekretarz Gminy Beata Golasińska wyjaśniła, że Pan  Wójt Stanisław 

Wieteska w dniu 11 lutego 2016 r złożył wniosek o wypłatę jednorazowej 

sześciomiesięcznej odprawy pieniężnej w związku z przejściem z dniem              

1 grudnia 2014 r na emeryturę. W załączeniu przedłożył decyzję Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku z dniem 24.03.2015 r.                    

o przyznaniu emerytury. Na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 

2008 r. o pracownikach samorządowych oraz Regulaminu wynagradzania 

pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Opinogórze Górnej taka 

odprawa  została Panu Wójtowi wypłacona. Ponadto po przedłożeniu                  

w Urzędzie Gminy w dniu 12 kwietnia br. przez rodzinę zmarłego Wójta 

Stanisława Wieteskę aktu zgonu wypłacono małżonce zmarłego Pani Hannie 

Wietesce zasiłek za czas choroby wójta gminy, odprawę pośmiertną                   

w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia Wójta (art. 93 § 4 pnt 1               

w związku z § 6 Kodeksu pracy) oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop 

wypoczynkowy w ilości 2 dni za 2015 r. i 7 dni za 2016 r. Łącznie z odprawą 

emerytalną została wypłacona z budżetu gminy kwota 104 tys. zł 

 

 Pan Szymański Zdzisław przedstawiciel Rady Sołeckiej z Kątów zapytał 

czy w jego rejonie będą budowane wiatraki. 

 

 Kierownik RIOŚ Piotr Czyżyk wyjaśnił że w sprawie budowy wiatraków 

należałoby się zwrócić do inwestora, ale procedury trwają, składane                   

są odwołania. Odnośnie drogi Rąbież – Kołaki Budzyno, tak było zaplanowane 

ponieważ na odcinek ok. 40 m nie posiadaliśmy uzgodnień z Mazowieckim 

Zarządem Dróg Wojewódzkich, ale procedury trwają i kiedy się zakończą 

będzie można ten odcinek uzupełnić. 

 

Sołtys Henryk Płodziszewski zapytał kiedy będzie zdatna woda do picia
z hydroforni z Kołaczkowa, oraz kiedy będzie zalana asfaltem droga
W miejscowości Przytoka.

Prezes GS”SCH” Stanisław Leszczyński zaproponował, żeby przy okazji
modernizacji drogi powiatowej Ciechanów — Kąty — Opinogóra — Długołęka
wzdłuż muru w Opinogórze Górnej zrobić oświetlenie uliczne — wystąpić
z pismem do Starosty lub Zakładu Energetycznego.

Radny Jerzy Komorowski:
. dzisiaj kończy się termin budowy drogi Rabież - Kołaki Budzyno,
dlaczego tak się stało że został kawałek drogi ok. 40 m. nie zrobiony,

. nie mieliśmy informacji i proszę o wyjaśnienie ile pieniędzy pobrałWójt
Gminy z kasy Urzędu Gminy, kiedy odszedł na emeryturę skoro nie miał
przerwy w pracy.

Sekretarz Gminy Beata Golasińska wyjaśniła, że Pan Wójt Stanisław
Wieteska w dniu 11 lutego 2016 r złożył wniosek o wypłatę jednorazowej
sześciomiesięcznej odprawy pieniężnej w związku z przejściem z dniem
1 grudnia 2014 r na emeryturę. W załączeniu przedłożył decyzję Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku z dniem 24.03.2015 r.
o przyznaniu emerytury. Na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych oraz Regulaminu wynagradzania
pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Opinogórze Górnej taka
odprawa została Panu Wójtowi wypłacona. Ponadto po przedłożeniu
w Urzędzie Gminy w dniu 12 kwietnia br. przez rodzinę zmarłego Wójta
Stanisława Wieteskę aktu zgonu wypłacono małżonce zmarłego Pani Hannie
Wietesce zasiłek za czas choroby wójta gminy, odprawę pośmiertną
w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia Wójta (art. 93 @ 4 pnt 1
w związku z @ 6 Kodeksu pracy) oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop
wypoczynkowy w ilości 2 dni za 2015 r. i 7 dni za 2016 r. Łącznie z odprawą
emerytalną została wypłacona z budżetu gminy kwota 104 tys. zł

Pan Szymański Zdzisław przedstawiciel Rady Sołeckiej z Kątów zapytał
czy w jego rejonie będą budowane wiatraki.

Kierownik RIOŚ Piotr Czyżyk wyjaśnił że w sprawie budowy wiatraków
należałoby się zwrócić do inwestora, ale procedury trwają, składane
są odwołania. Odnośnie drogi Rąbież — Kołaki Budzyno, tak było zaplanowane
ponieważ na odcinek ok. 40 m nie posiadaliśmy uzgodnień z Mazowieckim
Zarządem Dróg Wojewódzkich, ale procedury trwają i kiedy się zakończą
będzie można ten odcinek uzupełnić.
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Ad,pkt.14. 

 

Pani Anna Koral wyznaczona do pełnienia funkcji Wójta Gminy 

poinformowała, że została wybrana na p.o. Wójta i jest zaszczycona, że ma 

okazje służyć pomocą mieszkańcom gminy przez te dwa miesiące. Ale jeden 

z sołtysów bezpodstawnie rozpowszechnia nieprawdziwe informacje przez 

rozsyłanie  sms-ów  o tym, że nie chciałam  dać na „dzień dziecka”, że nie 

chciałam oddziału przedszkolnego, jak również że nie chciałam dać na etat 

dla przedszkolanki. Chce wyjaśnić, że każda wioska która złożyła podanie          

o dofinansowanie na „dzień dziecka”, otrzymała je. W przypadku 

Kołaczkowa wystąpiło konkurowanie przedstawicieli szkoły ze wsią               

i wpłynęły dwa podania. Inne miejscowości się dogadują i robią wspólnie 

dzień dziecka. Na posiedzeniach Komisji Rady zaproponowałam by nie było 

podziałów i zorganizować wspólny dzień dziecka w Opinogórze dla 

wszystkich dzieci  z naszej gminy, jednak większość radnych zdecydowała 

ze takiej imprezy nie będzie, a pieniądze mają być przeznaczone na dożynki 

gminne. Kolejna sprawa dotyczy oddziału przedszkolnego który wg sem-ów 

sołtysa  dostosowanie miało kosztować 30 tys. zł, jest to zła informacja 

ponieważ wyburzenie ściany i powstanie drugiej oraz przeniesienie pokoju 

dyrektorskiego będzie kosztowało 70 tys. zł. Jak rozmawiałam z rodzicami 

mające dzieci 3, 4 i 5 letnie nie mieli chęci odsyłania dzieci do szkoły             

i dlatego zaproponowałam by wstrzymać się z decyzją ponieważ utworzona 

klasa z 6 dzieci nie będzie mogła istnieć. Więc nie było sprzeciwu z mojej 

strony, a chęć rozwiązania problemu, bo żeby się nie okazało, że takie małe 

dzieci będą dowożone do przedszkola w Opinogórze. Oczekuję więc od Pana 

sołtysa oficjalnych przeprosin za rozpowszechnianie nieprawdy bo jeżeli nie 

to spotkamy się w Sądzie.  Ponadto jestem winna wyjaśnień dotyczących nie 

dokończonych dróg we wsi Bacze, Rąbież – Kołaki Budzyno. Nie zostały 

dokonane uzgodnienia z Wojewódzkim Zarządem Dróg przez osoby 

odpowiedzialne  z Urzędu Gminy za ten projekt. Zawsze pracownicy 

otrzymywali nagrody  po 50% wynagrodzenia dwa razy w roku, jedną na 

dzień samorządowca, drugą na koniec roku. Ze względu na mały budżet 

przeznaczony na ten cel, podjęłam decyzje aby każdy stały pracownik 

pracujący ponad 0,5 roku otrzymał jednakową nagrodę bez względu na 

wysokość zarobków. Sprawa wody  z hydroforni Kołaczków,  zbiornik był  

trzy dni temu zasypany  chlorem  i dzisiaj miała  być  woda badana, miejmy 

nadzieje że będzie dobra. Kontaktowali się przedstawiciele PKS w sprawie 

dowożenia dzieci, decyzji nie podjęłam, podejmie osoba która zostanie 

Wójtem, ale zdecydowałam, żeby przeprowadzić  przed podpisaniem umowy 

zapytania ofertowe co do kwoty za dowóz dzieci do szkół. 

 

 Radna Jolanta Grochowska odnosząc się do wypowiedzi                

p. Komisarz stwierdziła, że w Kołaczkowie niema konkurowania szkoły       

Ad,pkt.14.

Pani Anna Koral wyznaczona do pełnienia funkcji Wójta Gminy
poinformowała, że została wybrana na p.o. Wójta i jest zaszczycona, że ma
okazje służyć pomocą mieszkańcom gminy przez te dwa miesiące. Ale jeden
z sołtysów bezpodstawnie rozpowszechnia nieprawdziwe informacje przez
rozsyłanie sms-ów o tym, że nie chciałam dać na „dzień dziecka”, że nie
chciałam oddziału przedszkolnego, jak również że nie chciałam dać na etat
dla przedszkolanki. Chce wyjaśnić, że każda wioska która złożyła podanie
o dofinansowanie na „dzień dziecka”, otrzymała je. W przypadku
Kołaczkowa wystąpiło konkurowanie przedstawicieli szkoły ze wsią
i wpłynęły dwa podania. Inne miejscowości sie dogadują i robią wspólnie
dzień dziecka. Na posiedzeniach Komisji Rady zaproponowałam by nie było
podziałów i zorganizować wspólny dzień dziecka w Opinogórze dla
wszystkich dzieci z naszej gminy, jednak wiekszość radnych zdecydowała
ze takiej imprezy nie będzie, a pieniądze mają być przeznaczone na dożynki
gminne. Kolejna sprawa dotyczy oddziału przedszkolnego który wg sem-ów
sołtysa dostosowanie miało kosztować 30 tys. zł, jest to zła informacja
ponieważ wyburzenie ściany i powstanie drugiej oraz przeniesienie pokoju
dyrektorskiego bedzie kosztowało 70 tys. zł. Jak rozmawiałam z rodzicami
mające dzieci 3, 4 i 5 letnie nie mieli checi odsyłania dzieci do szkoły
i dlatego zaproponowałam by wstrzymać sie z decyzją ponieważ utworzona
klasa z 6 dzieci nie będzie mogła istnieć. Więc nie było sprzeciwu z mojej
strony, a cheć rozwiązania problemu, bo żeby sie nie okazało, że takie małe
dzieci będą dowożone do przedszkola w Opinogórze. Oczekuje więc od Pana
sołtysa oficjalnych przeprosin za rozpowszechnianie nieprawdy bo jeżeli nie
to spotkamy się w Sądzie. Ponadto jestem winna wyjaśnień dotyczących nie
dokończonych dróg we wsi Bacze, Rąbież — Kołaki Budzyno. Nie zostały
dokonane uzgodnienia z Wojewódzkim Zarządem Dróg przez osoby
odpowiedzialne z Urzędu Gminy za ten projekt. Zawsze pracownicy
otrzymywali nagrody po 50% wynagrodzenia dwa razy w roku, jedną na
dzień samorządowca, drugą na koniec roku. Ze wzgledu na mały budżet
przeznaczony na ten cel, podjełam decyzje aby każdy stały pracownik
pracujący ponad 0,5 roku otrzymał jednakową nagrode bez wzgledu na
wysokość zarobków. Sprawa wody z hydroforni Kołaczków, zbiornik był
trzy dni temu zasypany chlorem i dzisiaj miała być woda badana, miejmy
nadzieje że bedzie dobra. Kontaktowali się przedstawiciele PKS w sprawie
dowożenia dzieci, decyzji nie podjęłam, podejmie osoba która zostanie
Wójtem, ale zdecydowałam, żeby przeprowadzić przed podpisaniem umowy
zapytania ofertowe co do kwoty za dowóz dzieci do szkół.

Radna Jolanta Grochowska odnosząc się do wypowiedzi
p. Komisarz stwierdziła, że w Kołaczkowie niema konkurowania szkoły
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ze wsią. Do tej pory Wójt wspierał organizowanie „Dnia Dziecka”, „Dnia 

Kobiet” i sołectwa lub organizacje, które się zgłosiły o pomoc dostawały 

dofinansowanie  - myśleliśmy, że w tym roku będzie tak samo. Odnośnie 

pomysłu p. Komisarz na temat organizacji wspólnego „Dnia Dziecka” radni 

zgodnie stwierdzili, że jest zdecydowanie za późno aby imprezę organizować 

w tym roku, można wrócić do pomysłu w przyszłym roku, a tym którzy się 

zwrócą o dofinansowanie na organizację „Dnia Dziecka” udzielić wsparcia. 

 

Sołtys Kołaczkowa  Stanisław Skowroński stwierdził, że posiadał 

informację z Urzędu Gminy, że sołectwo Kołaczków nie dostało wsparcia 

finansowego na „Dzień Dziecka”, a inne sołectwa, które o wsparcie prosiły 

dostały więc miał prawo o tym fakcie powiadomić mieszkańców. 

 

 Sołtys Arkadiusz Humiecki zwrócił się z prośba o wsparcie finansowe 

budowy garażu dla  straży w Woli Wierzbowskiej. 

 

 Radny Jerzy Komorowski stwierdził, że odnośnie budowy garażu dla 

straży w Woli Wierzbowskiej było wiele pomysłów, ale  Wójt Wieteska 

wszystko robił aby budowa nie doszła do skutku. 

 

 Pani Anna Koral  wyznaczona do pełnienia funkcji Wójta Gminy 

wyjaśniła, że  nad sprawą  budowy garaży na pewno się zastanowi. 

 

 

Ad.pkt.15. 

 

 Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Przewodnicząca Rady Gminy 

Jolanta Grochowska  zamknęła obrady XVII Sesji Rady Gminy. 

 

 

 Protokółowała:            Przewodniczący Rady Gminy 

  

Elżbieta  Borowska          Jolanta Grochowska 
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Sołtys Arkadiusz Humiecki zwrócił się z prośba o wsparcie finansowe
budowy garażu dla straży w Woli Wierzbowskiej.

Radny Jerzy Komorowski stwierdził, że odnośnie budowy garażu dla
straży w Woli Wierzbowskiej było wiele pomysłów, ale Wójt Wieteska
wszystko robił aby budowa nie doszła do skutku.

Pani Anna Koral wyznaczona do pełnienia funkcji Wójta Gminy
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Ad.nkt.15.

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Przewodnicząca Rady Gminy
Jolanta Grochowska zamknęła obrady XVII Sesji Rady Gminy.

Protokółowała: Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Borowska Jolanta Grochowska


