
PROTOKÓŁ NrIII/2010
z III Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej w dniu 28 grudnia 2010 r.

w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej pod przewodnictwem
Przewodniczącej Rady Gminy Jolanty Grochowskiej

Obrady rozpoczęto o godz. 1000 i zakończono o godz. 1330.

Stan radnych - 15
Uczestniczyło — 15
Radny nieobecny:

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

Stanisław Wieteska — Wójt Gminy
Małgorzata Kołakowska — Z-ca Wójta Gminy
Beata Golasińska — Sekretarz Gminy
Ewa Wójcik — Skarbnik Gminy
Grzegorz Kuczyński — radny powiatu
Piotr Czyżyk —— kierownik referatu infrastruktury, gospodarki
nieruchomościami, rolnymi i ochrony środowiska

7. Elżbieta Pełka-Karpińska — inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej
i ochrony środowiska

8. Ewa Żurawska — Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
9. Zofia Pikus — Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
10.Halina Larenta — Kierownik Gminnej biblioteki Publicznej
11.Andrzej Chmielewski —— Komendant Posterunku Policji w Opinogórze

Górnej
12.Jerzy Niedziałkowski — Bank Spółdzielczy Opinogóra Górna
13.1reneusz Różalski — „IROMED” Opinogóra Górna
14.Sołtysi wg listy obecności

PNV,-PPE”?

Pkt.].

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska powitała radnych
gminy, radnego powiatu, kierowników zakładów pracy, przedstawiciela Izby
Rolniczej, sołtysów, Wójta Gminy i pracowników Urzędu Gminy. Stwierdziła
kworum władne do podejmowania prawomocnych uchwał oraz przeczytała
porządek obrad Rady Gminy. Porządek sesji przewidywał:

]. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokółu z II Sesji Rady Gminy.
3. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące

uchwał sesyjnych.



4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Opinogóra Górna.

. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2011.

. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w

roku budżetowym 2010.
8. Obwieszczenie Rady Gminy w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego

Statutu Gminy Opinogóra Górna.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Opinogóra Górna.
10.Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej.
ll.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu

konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy
lokalne na rzecz aktywnej integracji, realizowanego przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej.

12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 201 1 rok.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek
pomocniczych na terenie gminy Opinogóra Górna.

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

OKL-h

Ad.t.2.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska poinformowała, że
protokół z II 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 protokółu z II Sesji Rady Gminy z dnia 6 grudnia 2010
roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
przyjęcie wniosku.

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z II Sesji Rady Gminy
Opinogóra Górna.



Ad.nkt.3.

Sołtysi i zaproszeni goście nie zgłosili wniosków ani zapytań dotyczących
uchwał sesyjnych.

Ad.t.4.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła, że Wieloletnia Prognoza
Finansowa Gminy Opinogóra Górna określa dla każdego roku: dochody bieżące
oraz wydatki bieżące gminy, w tym wydatki na obsługę długu, gwarancje i
poręczenia; dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz
wydatki majątkowe budżetu gminy; wynik budżetu; przeznaczenie nadwyżki
budżetowej albo sposób sfinansowania deficytu; przychody i rozchody budżetu
gminy z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do
zaciągnięcia; kwotę długu gminy, oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
objaśnienia przyjętych wartości. Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła
projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Opinogóra Górna, jak też odczytała Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie
wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna projekcie
uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.

Dyskusji do przedstawionego zagadnienia nie było.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjecie
Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr III/16/10 w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

Ad.gkt.5

Wójt Gminy Stanisław Wieteska przedstawił informację o
najważniejszych planowanych inwestycjach w 2011 roku (informacja stanowi
załącznik do protokółu). Następnie poinformował, że projekt budżetu gminy
zgodnie z przepisami musiał być opracowany do 15 listopada, zachodzi jednak
konieczność wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu. W związku z
powyższym wnioskuje do Przewodniczącej Rady Gminy o przeprowadzenie
głosowania oddzielnie na każdą autopoprawkę do budżetu gminy tj:

1. przeznaczenie dodatkowo 40 tys. zł na remont remizy OSP w
Dzboniu,



2. przeznaczenie dodatkowo 40 tys. zł na remont świetlicy wiejskiej w
Kołakach Kwasach,

3. przeznaczenie 355 tys. zł na rozwój e — usług dla obywateli Gminy
Opinogóra Górna.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjecie
pierwszej autopoprawki do budżetu gminy —- przeznaczenie dodatkowo 40 tys.
zł na remont remizy OSP w Dzboniu.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych w sesji
uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła pierwsza autopoprawkę do budżetu
gnuny.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie
drugiej autopoprawki do budżetu gminy — przeznaczenie dodatkowo 40 tys. zł
na remont świetlicy wiejskiej w Kołakach Kwasach.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych w sesji
uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła drugą autopoprawkę do budżetu gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjecie
trzeciej autopoprawki do budżetu gminy — przeznaczenie 355 tys. zł na rozwój e
— usług dla obywateli Gminy Opinogóra Górna.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych w sesji
uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła trzecią autopoprawkę do budżetu gminy.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował, że po przygotowaniu
projektu budżetu, 14 grudnia 2010 r. wpłynęło pismo o udzielenie dotacji dla
Spółek Wodnych w wysokości 30 tys. zł na bieżące utrzymanie wód i urządzeń
wodnych. Sprawa była wyjaśniana z Radcą Prawnym, i poprosił Skarbnika
Gminy o dokładne wyjaśnienie tematu. Ponadto poinformował, że w br. gmina
Opinogóra Górna jako jedna w powiecie przekazała 5 tys. zł dla Spółek
Wodnych. Pomimo, że gmina nie może udzielać dotacji w świetle obecnych
przepisów, jednak widzi problem i postara się wesprzeć finansowo spółki wodne
winnej formie.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła, że zgodnie z ustawą Prawo
wodne, spółki wodne, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, mogą
korzystać z pomocy fmansowej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego w
formie dotacji udzielanej zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
Również zgodnie z ustawą o finansach publicznych podmioty niezależne od
sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku mogą



otrzymywać z budżetu jednostek samorządu terytorialnego dotacje celowe na
cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki. Zlecenie zadań i
udzielanie dotacji dokonywane winno być zgodnie z przepisami ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa ta zawiera katalog
sfery zadań celów publicznych, na które jednostki samorządu terytorialnego
mogą udzielać dotacji. W tym katalogu nie występują, zadania które byłyby
spójne z zakresem działalności spółek wodnych. Zarówno Ministerstwo
Finansów jak i Regionalna Izba Obrachunkowa wielokrotnie zajmowały
stanowisko w omawianej kwestii i informowały, że wobec istotnych
wątpliwości związanych dofinansowaniem spółek wodnych zasadne jest
dokonanie nowelizacji ustawy Prawo wodne. W obecnym stanie prawnym nie
ma możliwości udzielenia spółkom wodnym dotacji. Z uzyskanej informacji w
2010 roku żaden samorząd z przyczyn prawnych nie udzielił dotacji spółkom
wodnym. Z tych względów do czasu wprowadzenia znowelizowanych
przepisów, udzielanie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacji dla
przedmiotów posiadających statut spółek wodnych, o którą wnosi Zarząd Spółki
nie jest możliwe.

Sołtys Arkadiusz Humięcki proponował aby rozliczyć Spółkę Wodną z
pieniędzy, które otrzymała od gminy, sprawdzić co za te pieniądze jest zrobione,
ponieważ rowy są zarośnięte, przepusty pozapychane, żadnej pracy nie widać.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że nasza gmina jest w całości
zmeliorowana, składka w stosunku do innych gmin jest zbyt niska, z kalkulacji
spółek wynika, że wynosić powinna ok. 30, w naszej gminie uchwalono
składkę w wysokości 20 zł , dodatkowo spływa w bardzo małym procencie.
Jako gmina widzimy ten problem i przeznaczyliśmy w poprzednim roku5 tyś zł
na konkretne zadanie, za które otrzymaliśmy fakturę. Do sprawy spółek
wodnych na pewno wrócimy, będzie w najbliższych dniach walne posiedzenie,
postaramy się w nim uczestniczyć.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik przedstawiła projekt uchwały budżetowej
Gminy Opinogóra Górna na 2011 rok oraz odczytała Uchwałę Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Sprawie wydania opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna projekcie uchwały
budżetowej na 2011 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu.

Radny Andrzej Konwerski poprosił o przedstawienie na następnej sesji
Rady Gminy analizy kosztów utrzymania szkoły we Władysławowie.



Radny Stanisław Leszczyński zapytał:
' jeżeli nie otrzymamy dotinansowania, czy będzie budowany w

Opinogórze Górnej chodnik od skrzyżowania przy starym Urzędzie w
kierunku szkoły,

«› poprosił o wyjaśnienie trzeciej autopoprawki na co jest przeznaczone
355 tys. zł,

0 zgodnie ze Statutem Gminy głosy podczas obrad sesji powinien liczyć
Przewodniczący Rady Gminy lub wyznaczony przez niego radny.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił:
. na następną Sesje Rady Gminy przygotujemy analizę kosztów

utrzymania Szkoły we Władysławowie oraz analizę kosztów utrzymania
pozostałych szkół na terenie gminy,

. chodnik w Opinogórze Górnej od skrzyżowania przy budynku starego
Urzędu w kierunku szkoły będzie budowany, jest już podpisana umowa,
a po wykonaniu zadania dopiero otrzymamy dofinansowanie.

Sekretarz Gminy Beata Golasińska wyjaśniła, że wniosek o dofinansowanie
zadania na rozwój e-usług dla obywateli Gminy Opinogóra Górna został
złożony w 2008 roku i w 2010 roku miał być realizowany. W związku z tym, że
nie doszło do realizacji zmuszeni jesteśmy umieścić to zadanie w budżecie
gminy w I kwartał 2011 roku.

Radna Aleksandra Olewniczak zapytała dlaczego w budżecie w dochodach
jest jeden program alkoholowy i przeciw-narkomanii, a w wydatkach jest to
rozdzielone.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła, że jest jeden program w dochodach,
ale w wydatkach jest rozdzielony, na przeciwdziałanie alkoholowe i
przeciwdziałanie narkomanii. Do tej pory tak było i nikt wcześniej nie zgłaszał
uwag, ale weźmiemy ten wniosek pod uwagę.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wyjaśniła, że podczas
głosowania głosy będzie liczył Wiceprzewodniczący Rady Gminy Robert
Goździewski, a następnie wniosła o podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy
Opinogóra Górna na 2011 rok.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła Uchwałę Budżetową Gminy Opinogóra
Górna na 201 1 rok Nr 111/ 17/ 10.



Ad.pkt.6.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik poinformowała o propozycjach zmian w
budżecie gminy na 2010 rok. Szczegółowe zmiany zostały omówione w
załącznikach oraz uzasadnieniu do uchwały. Następnie przedstawiła stosowny
projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie
Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15 radnych, jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr III/18/ 10 w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Ad.pkt.7.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła, że zaistniała konieczność
przekształcenia pożyczki krótkoterminowej w pożyczkę długoterminową w
wysokości 759.116,21 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie
zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej. źródłem dochodu, z którego kredyt zostanie spłacony będzie
wpływ środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, spłata kredytu
nastąpi zgodnie z przypływami pieniężnymi w roku 2011. Następnie Skarbnik
Gminy przedstawiła stosowny projekt uchwały.

Radna Aleksandra Olewniczak zapytała dlaczego dane z prognozy kwoty
długu i Spłat na rok 2010 i lata następne różnią się od danych z Wieloletniej
Prognozy Finansowej?

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła, że dane są zgodne co do kwoty
planowanych dochodów i kredytów oraz prognozowanego wyniku finansowego
w latach 2011 — 2017. Różnica dotyczy spłat rat kredytów i odsetek, ponieważ
prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne konstruowana jest do
zaciągniętych zobowiązań w 2010 roku. Natomiast Wieloletnia Prognoza
Finansowa zawiera w swych prognozach nowy kredyt planowany do
zaciągnięcia w 2011 roku. Stąd spłaty rat kapitałowych pożyczki i kredytów w
latach 2012 — 2017 sąwiększe.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie
Uchwały.



Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr III/19/10 w sprawie
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2010.

Ad.2kt.8.

Sekretarz Gminy Beata Golasińska zapoznała z obwieszczeniem w
sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Opinogóra Górna.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o przyjęcie
obwieszczenia.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15 jednogłośnie przyjęło obwieszczanie w sprawie ogłoszenia
tekstu jednolitego Statutu Gminy Opinogóra Górna.

Ad.gkt.9.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że teren gminy był podzielony
na 39 sołectw i jeden komitet osiedlowy. Okazało się, że jest to nieprawnie,
ponieważ w gminie wiejskiej nie powinno być komitetu osiedlowego. Nie
Wprowadzaliśmy zmiany w trakcie, ale teraz przed wyborami sołtysów
proponujemy tą zmianę tj. przyłączenie osiedla do sołectwa w Opinogórze
Górnej.

Radna Halina Rzeczkowska zaproponowała wykreślenie ze Statutu w @ 44
punktu 2 tj. „przebieg sesji nagrywa się na taśmę magnetofonową, którą
przechowuje się do końca kadencji Rady Gminy”.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
pierwszą zmianę do Statutu Gminy tj. połączenie osiedla z sołectwem w
Opinogórze Górnej.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła zmianę do Statutu tj. połączenie osiedla
z sołectwem w Opinogórze Górnej.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
drugą zmianę do Statutu Gminy tj. nie nagrywania obrad sesji na taśmę
magnetofonową.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15, większością głosów ( 10 za, 4 przeciwne, ] wstrzymujący)



przyjęła poprawkę do Statutu Gminy tj. nie nagrywania obrad sesji na taśmę
magnetofonową.

Radny Stanisław Leszczyński stwierdził, że jest przeciwny tej decyzji.
Sesje powinny być nagrywane. Ponadto zapytał, czy będzie mógł osobiście
nagrywać przebieg sesji.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że 5 44 pkt. 3 Statutu Gminy
mówi „ Inne nagrywanie podczas sesji może odbywać się wyłącznie za zgodą
Rady”. Ponadto dodał, że w 4—letniej kadencji, kiedy były nagrywane sesje rady
gminy nikt z radnych nie zwrócił się o przesłuchanie kasety.

Ad.pkt..10.

Kierownik referatu infrastruktury, gospodarki nieruchomościami,
rolnictwa i ochrony środowiska Piotr Czyżyk wyjaśnił, że w ramach
przebudowy drogi gminnej w Wilkowie wyłączono z użytkowania jej końcowy
odcinek o długości 148 m. Odcinek ten został zdemontowany i zrekultywowany.
Zastąpiono go nowowybudowanym, zgodnie z opracowaną dokumentacja
techniczną. Podejmując decyzję o zmianie przebiegu drogi kierowano się
głównie względami poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz na wniosek właściciela
gruntu Uzyskano przy tym skrócenie trasy drogi i możliwość lepszego
wykorzystania terenów do niej przyległych. Następnie przedstawił stosowny
projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie
Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, na sesji
uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr III/21/10 w sprawie
pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej.

Ad.gkt.ll.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ewa Żurawska
wyjaśniła, że jest propozycja realizacji projektu konkursowego pt: „Aktywny
Senior” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007—2013, Priorytet
VII: Promocja integracji społecznej przez GOPS w Opinogórze górnej w 2011
roku. Następnie przedstawiła stosowny projekt uchwały.

Radna Aleksandra Olewniczak zwróciła uwagę na nieprawidłową
podstawę prawną projektu uchwały.
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Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ewa Żórawska
wyjaśniła, że projekty uchwał opiniuje Radca Prawny i nie zwróciła na to uwagi,
jednak postaramy się to poprawić.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie
Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr III/22/10 W sprawie
przyjęcia do realizacji projektu konkursowego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII: Promocja integracji
społecznej, Działanie 7,3 0 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji,
realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ad.pkt.12.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ewa Żórawska
wyjaśniła, że Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii jest kontynuacją działań
realizowanych przez Gminę Opinogóra Górna w oparciu o ustawę o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawę o
przeciwdziałaniu narkomanii. W związku z tym, że część zadań jest wspólnych
a ich adresami są te same grupy osób, opracowany został wspólny program,
który określa zadania dla Gminy. Głównym celem Programu jest podejmowanie
działań zmierzających do ograniczenia spożywania napojów alkoholowych i
przeciwdziałania narkomanii oraz zmiany struktury spożycia alkoholu,
zapobiegania powstawaniu nowych problemów związanych z uzależnieniami od
alkoholu i narkotyków oraz zmniejszenie rozmiarów problemów aktualnie
występujących. Następnie przedstawiła stosowny projekt uchwały.

Radna Aleksandra Olewniczak zwróciła uwagę, że w projekcie uchwały
jak i programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii są błędy stylistyczne jak i prawne.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ewa Żórawska
wyjaśniła, że przed podpisaniem uchwały przez Przewodniczącą Rady Gminy
dokładnie materiały przeanalizujemy, poprawimy i p0prawiony materiał
prześlemy do radnej.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjecie
uchwały.
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Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr III/23/ 10 w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.

Ad.];ktJB.

Z—ca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że mija
czteroletnia kadencja sołtysów. W związku z powyższym zachodzi potrzeba
zarządzenia wyborów. Wybory będą dokonywane na wiejskim zebraniu
wyborczym, miejsce, godzinę i termin zebrania wyznaczy Wójt Gminy w
porozumieniu z dotychczasowymi sołtysami, o czym zawiadomi mieszkańców
w sposób zwyczajowo przyjęty. Ponadto szczegółowe zasady i tryb wyborów
określają Statuty sołectw. Następnie Z—ca Wójta przedstawiła stosowny projekt
uchwały oraz poprosiła sołtysów, aby po zakończeniu sesji zgłaszali terminy
zebrań wyborczych.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie
Uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych
na terenie Gminy Opinogóra Górna.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr III/24/10 w sprawie
zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych na terenie Gminy
Opinogóra Górna.

Ad.pkt.14

Sołtys Henryk Płodziszewski zapytał, czy z funduszu wiejskiego można
przeznaczyć pieniądze na odśnieżanie.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że prawnie można z funduszu
wiejskiego przeznaczyć na odśnieżanie dróg, ale na rok 2011 fundusz jest już
uchwalony i przeznaczony, nie możemy tego zmienić. Wiele gmin nie
zdecydowało się na utworzenie funduszu i na rok 2012 nie wiem czy będę
wnioskował o utworzenie ńmduszu, ponieważ w naszej gminie było małe
zainteresowanie mieszkańców i mała frekwencja na zebraniach, czasami
odczekiwaliśmy na zebranie wymaganego kworum. Jednak trzeba przyznać, że
w ramach funduszu wiele wyremontowano dróg oraz wiele wyremontowano i
wyposażono świetlic.
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Ad.]tJS.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:
. jest do sprzedaży samochód Żuk, który był w posiadaniu OSP Dzbonie,

rok produkcji 1989, przebieg 14.094 km, wartość pojazdu wg wyceny
rzeczoznawcy 760 zł, w związku z powyższym proszę sołtysów i radnych
o poinformowanie o tej sprawie mieszkańców gminy,

o nie został sprzedany budynek byłej szkoły w Trętowie, zlecona została
kolejna wycena,

. proszę 0 wypowiedzi co do budynku po byłej szkole w Dzboniu, czy
ogłosić drugi przetarg na dzierżawę, czy też zlecić wykonanie podziału
boiska przyszkolnego aby pozostawić plac na boisko dla dzieci i
młodzieży a budynek sprzedać w drodze przetargu. W tej sytuacji trzeb
byłoby przenieść zbiornik paliwa gazu i szambo.

. poparłem na piśmie prośbę mieszkańców Długołęki do Zarządu Powiatu
w sprawie budowy drogi z Długołęki przez las do Zielonej,

«› odbyło się WSpółzawodnictwo jednostek OSP o nagrodę Wójta. Jednostki
były ocenianie zgodnie z 20 kryteriami zawartymi w Regulaminie
współzawodnictwa. I miejsce zajęło OSP Opinogóra, II miejsce OSP
Łaguny i OSP Kołaczków, III miejsce OSP Władysławowo, IV miejsce
OSP Długołęka, V miejsce OSP Sosnowo, VI miejsce OSP Wola
Wierzbowska, VII miej sce OSP Wierzbowo, VIII miejsce OSP Dzbonie,

. na odśnieżanie podczas tej zimy wydatkowano już 29 tys. zł.

Sołtysi jak i radni nie byli chętni do wydawania opinii na temat
przeznaczenia budynku po byłej szkole w Dzboniu, proponowali jednak aby
skonsultować sprawę z mieszkańcami tego rejonu podczas sołeckich zebrań
wyborczych.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska stwierdził, że zaproponuje, aby Komisja
Oświaty Rady Gminy, Z-ca Wójta, Przewodnicząca Rady i Z-ca
Przewodniczącej Rady Gminy pojechali na miejsce, obejrzeli budynek i może
będzie łatwiej podjąć decyzję, na pewno wrócimy do tego tematu.

Ad.gkt.16.

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