
PROTOKÓŁ NNV/2006
z IV Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej w dniu 28 grudnia

2006 roku w lokalu Urzędu Gminy W Opinogórze Górnej

Obrady rozpoczęto o godz. lOOOi zakończono o godz. 1230.

Stan radnych l 5

Uczestniczyło IS

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

Stanisław Wieteska —- Wójt Gminy
Małgorzata Kołakowska — Z-ca Wójta Gminy

Beata Golasińska — Sekretarz Gminy
Elżbieta Kowalska —— Skarbnik Gminy
Zofia Pikus —— Dyrektor GOK
Teresa Gołębiowska — Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Halina Larenta — Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

Grażyna Ozimek — inspektor ds. inwestycji, gospodarki komunalnej

i ochrony środowiska
9. Mieczysław Leszczyński -— radny powiatu

lO.Andrzej Chmielewski — Komendant Posterunku

ll.Jerzy Niedziałkowski —— Dyrektor BS

l2.Ireneusz Różalski — „IROMED”
l3.sołtysi wg listy obecności - 36

POHQWPPJPT”

Pkt.1.
#

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski otwierając sesję powitał

radnych i zaproszonych gości.

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 protokółu z III Sesji Rady Gminy.

3. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące

uchwał sesyjnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia statutów sołectw na terenie gminy

oraz statutu osiedla Opinogóra Górna.

(Jl



2

7. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek

pomocniczych na terenie gminy Opinogóra Górna.

8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Sprawy bieżące
10.Zamknięcie obrad.

Ad.t.2.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski poinformował, że

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

możliwość zapoznania się z jego treścią.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Grzegorz Kuczyński przedstawił

wniosek o przyjęciu protokółu z III Sesji Rady Gminy z dnia 14 grudnia 2006

roku.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Gożdziewski dał pod głosowanie

przyjęcie wniosku.

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z III Sesji Rady Gminy

Opinogóra Górna

Ad.gkt.3.

Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące

uchwał sesyjnych — nie zgłoszono

Ad.pkt.4.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska przedstawił informację o

najważniejszych planowanych inwestycjach w 2007 roku (informacja stanowi

załącznik do protokółu).

Skarbnik Gminy Elżbieta Kowalska poinformował, że projekt budżetu

gminy na 2007 rok był szczegółowo omawiany i dyskutowany na posiedzeniach

stałych Komisji Rady. Członkowie Komisji nie wnieśli zmian do

przedstawionego projektu i pozytywnie go zaopiniowali. Następnie odczytała

Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Opinogóra

Górna projekcie budżetu na 2007 rok wraz z informacją o stanie mienia

komunalnego i objaśnieniami, oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia

budżetu gminy na 2007 rok
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Przewodniczący Rady Gminy Jan Gożdziewski wniósł o podjęcie

uchwały Nr III/ 1 5/2006 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła Uchwałę.

Ad.nk.5.

Elżbieta Kowalska Skarbnik Gminy zaproponowała ze zmianami w

budżecie gminy na 2006 rok. Zmiany dotyczyły zmniejszenia dochodów

budżetowych gminy w kwocie 63.000 zł w dziale rolnictwo i łowiectwo, oraz

zwiększenia wydatków budżetowych w kwocie 37.634 zł i zmniejszenia

wydatków budżetowych w kwocie 100.634 zł. Następnie przedstawiła stosowny

projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie

uchwały Nr III/ l6/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła Uchwałę.

Ad.pkt.6.

Zastępca Wójta Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że w

dotychczasowych statutach sołectw i statucie osiedla widniały nieaktualne

zapisy. Zostało to zweryfikowane i przygotowaliśmy nowe statuty dostosowane

do aktualnych przepisów. Projekty statutów otrzymali na piśmie sołtysi i radni.

W związku z powyższym przedstawiła stosowny projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjecie

uchwały Nr lIl/ 17/2006 w sprawie uchwalenia statutów sołectw na terenie

gminy oraz statutu osiedla Opinogóra Górna.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła Uchwałę.

Ad.pkt.7.

Sekretarz Gminy Beata Golasińska wyjaśniła, że kadencja sołtysa

podobnie jak Wójta Gminy i radnych trwa 4 lata. W związku z powyższym

nadchodzi termin wyborów i Rada Gminy jest zobow1ązana podjąć uchwałę

zarządzającą wybory do organów jednostek pomocniczych na terenie gminy

Opinogóra Górna. Przedstawiła stosowny projekt uchwały.
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Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjecie

uchwały Nr lll/180006 w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek

pomocniczych na terenie gminy Opinogóra Górna.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła Uchwałę.

Ad.pkt.8.

Radny powiatu Mieczysław Leszczyński podziękował za zaufanie i

poparcie w wyborach, jednocześnie zapewnił, że tego zaufania nie zawiedzie

oraz że liczy na dobrą współpracę. Poinformował, że Starostwo wykupiło grunt

na poszerzenie skrzyżowania w Chrzanówku, będzie remontowana i poszerzana

droga Opinogóra — Dzbonie. Sołtys z Wilkowa zgłosiła na piśmie wniosek o

przykrycie rowu i zorganizowanie parkingu przy Szkole Podstawowej w Woli

Wierzbowskiej, tą sprawa postaram się zająć. Ponadto powinno się pomyśleć o

wydzielaniu i sprzedaży działek budowlanych jednorodzinnych z możliwością

prowadzenia działalności gospodarczej. Gmina Opinogóra jest gminą znaną i

odwiedzaną, a nie mamy w niej żadnej stacji paliw.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski zwrócił się z prośbą do

radnego powiatowego o poparcie sprawy remontu odcinka drogi Długołęka —

Kołaczków.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił:

- w sprawie remontu drogi Dłogołęka — Kołaczków były kierowane

wielokrotnie pisma, i również na przyszły rok wystąpię z pismem o

opracowanie dokumentacji na w/w drogę,
- odnośnie utworzenia parkingu na krytym rowie przy Szkole Podstawowej

w Woli Wierzbowskiej to już trzy lata temu występowałem z pismem do

Powiatowego Zarządu Dróg, i w tym miesiącu w tej sprawie po raz

kolejny wysłaliśmy pismo,
- jeżeli właściciel działki występował o przeznaczenie pod działalność

gospodarczą, to umieszczaliśmy to w planie i taką zgodę już wkrótce

uzyska,
— w gminie marny przygotowane dwie lokalizacje pod stację paliw w

Opinogórze i Dzboniu.

Ad.gkt.9.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:
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zadłużenie Gminy w 2007 roku planuje się na poziomie 20 % przy

możliwości zadłużenia do 60 %,

sprzedana została działka w Bogucinie za kwotę ok. 14.176 zł,

22 stycznia odbędzie się przetarg na dwie działki w Opinogórze Dolnej,

hala sportowa w Opinogórze Górnej wykorzystywana jest w środy

i niedziele przez młodzież ponadgimnazjalną. Prośba do sołtysów aby

zorientowali się w swoich sołectwach i podali do 5 stycznia 2007 roku

czy są chętni do korzystania z hali sportowej, jeżeli tacy będą to

ewentualnie udostępnimy halę jeszcze w trzeci dzień tygodnia

zakupiono nożyco-rozpieraki za 13.500 zł (nowa cena 20 tys. zł) dla OSP

Łaguny,
pozytywnie rozstrzygnięty został wniosek o „Przekwaliflkowanie

zawodowe rolników” na kwotę ok. 250 tys. zł i jutro tj. 29 grudnia

jedziemy z Księgową Panią Elżbietą Kowalską do Warszawy po

podpisanie umowy w tej sprawie. Będą utworzone po dwie grupy

szkoleniowe na księgowość komputerową i prawo jazdy.

przesłany został wniosek do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych o

chodnik i zmianę lokalizacji przystanku autobusowego w Pomorzu,

w pierwszych dniach stycznia 2007 roku w „Tygodniku Ciechanowskim”

zostanie opublikowane ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia

aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy. Wnioski należy składać w terminie 21 dni od dnia

ogłoszenia. Planowany termin przyjmowania wniosków od dnia

2 stycznia 2007 roku do dnia 3l stycznia 2007 roku. Wnioski dotyczące

projektu studium należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres

wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której

dotyczy. Procedura sporządzania studium jest taka jak procedura

opracowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego. Należy

założyć, że opracowanie aktualizacji studium potrwa ok. jednego roku.

W chwili obecnej trwają uzgodnienia opracowanego projektu planu

zagospodarowania przestrzennego gminy dla 16 miejscowości. Wnioski

które nie zostały zakwalifikowane do planu zostaną ujęte w aktualizacji

studium. Prace planistyczne nad planem zagospodarowania

przestrzennego trwały bardzo długo. Firma z Warszawy, która wygrała

przetarg uległa rozwiązaniu, urbanistka nie wywiązała się z obowiązku

opracowania planu. Trudności związane z wyegzekwowaniem

zobowiązań umownych doprowadziły do odstąpienia od umowy.

Koniecznym było zawarcie nowej umowy z inną Firmą urbanistyczną.

Obecnie po otrzymaniu wszystkich uzgodnień — projekt planu zostanie

wyłożony do publicznego wglądu, zakończenie procedury i przedłożenie

do uchwalenia przez radę planujemy w miesiącu kwietniu 2007 roku,



- podjęta została Uchwała w sprawie wyborów do organów pomocniczych

na terenie gminy. W związku z powyższym na początku stycznia 2007

roku będę uzgadniał z sołtysami terminy zebrań wyborczych,

- kilka słów na temat odśnieżania dróg. Najlepiej odśnieżana jest droga

krajowa przebiegająca przez naszą gminę, gdyż jest to pierwsza kolejność

odśnieżania. Równie dobrze jest odśnieżana droga wojewódzka

Ciechanów » Przasnysz. Gorzej jest z odśnieżaniem dróg powiatowych.

Gmina nie może finansować odśnieżania dróg powiatowych. Staramy się

dobrze odśnieżać drogi gminne, ale żeby odśnieżyć drogi gminne trzeba

czasem odśnieżyć drogę powiatową i wtedy jest problem z fakturami.

Staramy się więc porozumieć ze Starostąi Powiatowym Zarządem Dróg

w sprawie dofinansowania odśnieżania dróg,

- 20 grudnia 2006 roku na uroczystym spotkaniu Wigilijnym rozstrzygnięto

gminne współzawodnictwo jednostek OSP za rok 2006 o nagrodę Wójta.

I miejsce z punktami 164 zdobyło OSP Wierzbowo, II miejsce 160 pkt.

OSP Władysławowo, III miejsce 156 pkt. OSP Opinogóra, IV miejsce

151 pkt. OSP Długołęka, V miejsce l44 pkt. OSP Kołaczków i Laguny,

VI miejsce 129 pkt. OSP Wola Wierzbowska, VII miejsce 107 pkt. OSP

Sosnowo, VIII miejsce 103 pkt. OSP Dzbonie. Ponadto kronika jednostki

OSP we Władysławowie prowadzona przez p. Kazimierza Wiśniewskiego

— sołtysa, zajęła I miejsce w województwie mazowieckim, a on sam został

kronikarzem województwa mazowieckiego 2006 roku,

- do Zarządu Powiatowego Dróg w Ciechanowie wysłane zostały wnioski

w sprawie usunięcia karp w Opinogórze Górnej przy murze, pobudowania

krytego rowu przy Szkole Podstawowej w Woli Wierzbowskiej,

utwardzenia poboczy w Kątach, remontu zatoki na przystanku

autobusowym w Kołakach Kwasach,
- ponieważ jest to pierwszy budżet w nowej kadencji, Wójt Gminy

zapewnił wszystkich, którzy na niego nie głosowali, że będzie się starał

przekonać wiele z tych osób do swojej pracy i współpracowników.

Następnie złożył życzenia noworoczne.

Ad.gkt.10.

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Przewodniczący Rady

Gminy Jan Goździewski złożył życzenia noworoczne i zamkiiął obrady IV Sesji

Rady Gminy w Opinogórze Górnej.

Protokółowała:
Przewodni

(r.. lis”,
Elżbieta Borowska
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