
PROTOKÓŁ NrVI/07
z Nadzwyczajnej VI Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej w dniu

23 marca 2007 roku w lokalu Urzędu Gminy W Opinogórze Górnej pod
przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Jana Gożdziewskiego

Obrady rozpoczęto o godz. 900i zakończono o godz. 1230.

Stan radnych 15
Uczestniczyło 15

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

WPWPT”

Pkt.] .

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

. Beata Golasińska — Sekretarz Gminy
Elżbieta Kowalska — Skarbnik Gminy
Grażyna Ozimek — inspektor ds. inwestycji, gospodarki komunalnej
i ochrony środowiska

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.

l.
2.
3.

@@

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokółu z V Sesji Rady Gminy.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Opinogóra Górna dla obszaru w granicach działki nr 264/1
w miejscowości Władysławowo.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Opinogóra Górna dla
obszaru w granicach działki nr 264/1 w miejscowości Władysławowo.
Wizja lokalna drogi Opinogóra — Pomorze.

. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

. Podjecie uchwały w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego w Opinogórze Górnej.



8. Dyskusja nad sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy
za rok 2006 r.

9. Wolne wnioski i zapytania.
lO.Sprawy bieżące
l l.Zamknięcie obrad.

Ad.pkt.2.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski poinformował,
że protokół z V 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 V Sesji Rady Gminy z dnia 27 lutego 2007
roku.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski dał pod głosowanie
przyj ecie wniosku.

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z V Sesji Rady Gminy
Opinogóra Górna

Ad.pkt.3.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że jesteśmy w trakcie
Opracowania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gmin. Ponieważ zgłosiła się chętna osoba do postawienia
dwóch dużych pawilonów we Władysławowie, chcemy sprawę przyśpieszyć
i przygotowaliśmy projekty uchwał tylko dla obszaru sołectwa Władysławowa.
Jeżeli powstaną pawilony handlowe, będzie do gminy wpływał podatek jak
również utworzą się nowe miejsca pracy. W związku z powyższym zwracam
się do Rady Gminy o akceptację proponowanych Uchwał.

Grażyna Ozimek inspektor ds. inwestycji, gospodarki komunalnej
i ochrony Środowiska przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Opinogóra Górna dla obszaru w granicach działki
nr 264/1 w miejscowości Władysławowo.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
uchwały.



Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła Uchwałę
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Opinogóra Górna dla
obszaru w granicach działki nr 264/1 w miejscowości Władysławowo.

Ad.gkt.4.

Grażyna Ozimek inspektor ds. inwestycji, gospodarki komunalnej
i ochrony środowiska przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Opinogóra Górna dla obszaru w granicach działki nr 264/1 w miejscowości
Władysławowo

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjecie
uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła Uchwałę
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Opinogóra Górna dla obszaru
w granicach działki nr 264/1 w miejscowości Władysławowo.

Ad.pkt.5.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował, że jesienią poprzedniego
roku odbył się przetarg na budowę drogi Opinogóra — Pomorze, od 16 marca br.
rozpoczęły się prace przy wycinaniu krzewów. Na pewnym odcinku tej drogi tj.
na około 220 metrach powstały duże wyrwy. W związku z powyższym
inspektor nadzoru zgłosił wniosek, aby gmina wyasygnowała środki pieniężne
w kwocie 18 tys. zł na wzmocnienie nawierzchni na tym odcinku. Ponieważ
w budżecie gminy nie były zaplanowane środki pieniężne na powyższe prace,
proponujemy radnym przejechać sięi zobaczyć tą drogę.

Radni wyjechali na wizję lokalną drogi Opinogóra — Pomorze.

Ad.pkt.6.

Elżbieta Kowalska Skarbnik Gminy zaproponowała zmiany w budżecie
gminy na 2007 rok. Zmiany dotyczyły zwiększenia dochodów budżetowych
gminy w kwocie 249.969,84 zł i zmniejszenia w kwocie l.893,00 zł oraz



zwiększenia wydatków budżetowych w kwocie 271.962,84 zł., i zmniejszenia
w kwocie 1.641 ,00 zł. Następnie przedstawiła stosowny projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła Uchwałę.

Ad.pkt.7.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że odbył się konkurs na
stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Opinogórze Górnej,
w którym wybrano Panią Natalię Goździewską. W związku z powyższym
wnioskuje do Rady Gminy o akceptację Pani Goździewskiej na 1/z etatu
Kierownika USC w Opinogórze Górnej.

Sekretarz Gminy Beata Golasińska przedstawiła projekt uchwały
w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Opinogórze
Górnej.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjecie
uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła Uchwałę
w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Opinogórze
Górnej.

Ad.t.8.

Skarbnik Gminy Elżbieta Kowalska wyjaśniła, że Wójt Gminy ma
obowiązek do 20 marca przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy
za rok 2006 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Gminy, a do końca
kwietnia ma się odbyć Sesja Rady Gminy, na której zostanie podjęta Uchwała
w powyższej sprawie. Materiały sprawozdawcze radni otrzymali w ustawowym
terminie i mieli możliwość dokładnego zapoznania się z nim. Następnie
poprosiła o zgłaszanie pytań odnośnie otrzymanych materiałów informacyjnych.

Radny Michał Gnas zapytał, dlaczego tak drogo wyniosło odmulenie
rowu przy oczyszczalni ścieków w Opinogórze Górnej.



Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że odmulenie zostało
wykonane zgodnie z zaleceniem ZUW Mława na długim odcinku ok. 50 m
i dlatego takie koszty musieliśmy ponieść.

Ad.t.9.

Radny Goździewski Jan zgłosił wniosek do Wójta Gminy o wystąpienie
z pismem do Zakładu Energetycznego o przeprowadzenie modernizacji linii
energetycznej Trętowo — Sosnowo w związku z dużym i częstym spadkiem
napięcia oraz dużą ilością słupów utrudniających uprawy polowe. Ponadto
poprosił o remont w ramach gwarancji drogi Trętowo — Rembowo.

Radny Szczypek Krzysztof zgłosił potrzebę remontu ok. 200 metrów
drogi przez Wierzbowo, na której powstały duże doły zagrażające
niebezpieczeństwu w ruchu drogowym. Ponadto zaproponował, żeby rozważyć
możliwość naliczania inkasa sołtysom od podatku przypisanego mieszkańcom
sołectwa, a nie od podatku zebranego przez sołtysa.

Radny Mirosław Kamiński zaproponował ustawienie oznakowania
skrzyżowania dróg ul. Krasińskiego z ul. Szkolną we Władysławowie.

Radny Marian Pikus zgłosił potrzebę remontu drogi wjazdowej przy
Szkole Podstawowej w Dzboniu.

Radna Teresa Matuszewska zgłosiła potrzebę naprawy drogi
w Rembowie, która była budowana w zeszłym roku.

Radna Jolanta Grochowska zwróciła się z prośba o sfinansowanie przez
gminę materiałów na remont przystanku autobusowego w Kołaczkowie, który
mieszkańcy wykonają w czynie społecznym. Ponadto zapytała czy jest opinia
eksperta w sprawie remizy strażackiej w Kołaczkowie.

Radny Dariusz Goździewski zapytał, czy jest więcej informacji na temat
budowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Woli Wierzbowskiej.

Radny Kazimierz Rostkowski zgłosił potrzebę remontu drogi wiejskiej
w Kobylinie w kierunku p. Jaszczaka.

Radny Andrzej Kuc zaproponował, żeby śmieci z koszy PUK odbierał
również z gospodarstw kolonijnych samochodem z podwórka, a nie jak
proponują, żeby pojemniki doprowadzać do zwartej wsi.



Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił:

- wystąpimy do Zakładu Energetycznego z pismem o modernizację linii
energetycznej Tretowo — Sosnowo,

- wystąpimy z pismem do Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie
o remont drogi we Wierzbowie,

- postawimy odpowiedni znak na skrzyżowaniu dróg we Władysławowie,
- Komisja doraźna będąc w terenie dokona wizji wjazdu drogi do Szkoły

Podstawowej w Dzboniu i ewentualnie przyzna fundusz na remont,
- w ramach gwarancji zlecimy przeprowadzenie remontu drogi

w Rembowie i drogi Tretowo — Rembowo,
- jeżeli mieszkańcy Kołaczkowa remont przystanku wykonają we własnym

zakresie to gmina sfinansuje zakup materiału,
- nie mamy na razie opinii eksperta odnośnie remizy strażackiej

w Kołaczkowie,
- odnośnie budowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Woli

Wierzbowskiej nie mamy innych informacji. Prośba do radnych
powiatowych, aby wynegocjowali jak najlepsze warunki, ponieważ
partycypacja w kosztach 50 % na razie nie jest brana pod uwagę,

- w sprawie remontu drogi w Kobylinie w kierunku p. Jaszczaka należy
złożyć podanie i Komisja doraźna rozpatrzy je,

- w sprawie odbioru nieczystości to wiadomo, że od mieszkańców, którzy
mają pojemniki i podpisane umowy o odbiór „świeci” samochód z PUK
zabiera je. Jedynie mieszkańcy zabudowań kolonijnych, którzy wykupili
worki mają obowiązek dostarczenia ich do punktu zbiorczego w zwartej
ws1

- naliczanie inkasa sołtysom przysługuje od zebranej kwoty, a nie od
naliczonego podatku.

Ad.nktJO.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:

- trwa kompleksowa kontrola w Urzędzie Gminy,
- odbyło się drugie spotkanie z Dyrektorem ZUW Mława w sprawie

kanalizacji w Opinogórze Górnej. Remont sieci kanalizacyjnej został
przeprowadzony 2 lub 3 lata temu, niemniej jednak zmuszeni byliśmy
do przeprowadzenia szczegółowej analizy, po której okazało się, że za
dużo spływa wody deszczowej do kanalizacji oraz, że jest częściowo
nieszczelna. Prawdopodobnie będziemy zmuszeni do przeznaczenia
funduszy na zlecenia dalszej modernizacji sieci kanalizacyjnej,



- w przyszłym tygodniu będziemy mieli kosztorys dokumentacji na remont
łazienek w Szkole Podstawowej w Kołaczkowie i W kwietniu złożymy
wniosek o dofinansowanie 50 % inwestycji,

- 29 marca br. odbędzie się przetarg na roboty wykończeniowe garaży dla
OSP w Opinogórze Górnej,

- 29 marca br. również odbędzie sie przetarg na usługi geodezyjne,
- 27 marca br. odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej celem wydania

Opinii o wykonaniu przez Wójta Gminy budżetu za 2006 rok,

Ad.pkt.11 .

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Przewodniczący Rady
Gminy Jan Gożdziewski zamknął obrady VISesji Rady Gminy w Opinogórze
Górnej.

Protokółowała:
_ „ i. „,

Elżbieta Borowska
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