
PROTOKÓŁ mvn/07
2 VII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej w dniu 4 kwietnia 2007 r

w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej pod przewodnictwem
Przewodniczącego Rady Gminy Jana Goździewskiego

Obrady rozpoczęto o godz. lOOOi zakończono o godz. 1330.

Stan radnych 15
Uczestniczyło 15

Spoza Rady Gminy W sesji uczestniczyli:

?”.-BWP?—

E:”
7.
8.

9.

Stanisław Wieteska —- Wójt Gminy
Małgorzata Kołakowska —- Z-ca Wójta Gminy
Beata Golasińska — Sekretarz Gminy
Elżbieta Kowalska — Skarbnik Gminy
Wojciech Tymkowski -— Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół
Teresa Gołębiowska — Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Halina Larenta -— Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
Grażyna Ozimek — inspektor ds. inwestycji, gospodarki komunalnej
i ochrony środowiska
Teresa Grzeszczak— Dyrektor Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej

l0.Mieczysław Leszczyński — radny powiatu
1 1 JanuszSosnowski — radny powiatu
12.Andrzej Chmielewski — Komendant Posterunku w Opinogórze Górnej
l3.Jerzy Niedziałkowski — Bank Spółdzielczy w Opinogórze Górnej
l4.Sołtysi wg listy obecności - 39
15.Byli sołtysi tj. Mieczysław Piotrowski, Wenancjusz Brzozowski,

Pkt.]

Krzysztof Szczypek, Jerzy Wójcicki, Edward Kołakowski, Zygmunt
Czarnecki, Zdzisław Rykowski

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 Nadzwyczajnej VI Sesji Rady Gminy.



3. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące
uchwał sesyjnych.

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2006 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

5. Podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy
Opinogóra Górna o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy
lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi
organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990
roku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Opinogóra
Górna o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby
w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami
w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku.

7. Podjecie uchwały w sprawie likwidacji Filii w Trętowie—Pełzach Szkoły
Podstawowej w Opinogórze Górnej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych, publicznych szkół
podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Opinogóra
Górna.

9. Podjęcie uchwały w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych
i gimnazjum oraz granic ich obwodów szkolnych.

10.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Opinogóra Górna dla
fragmentów miejscowości: Chrzanówek, Władysławowo, Rąbież,
Opinogóra Dolna, Opinogóra Górna, Pomorze, Wola Wierzbowska.

ll.Podziękowanie byłym sołtysom za dotychczasową pracę.
12.Wolne wnioski i zapytania.
13.Sprawy bieżące
l4.Zamknięcie obrad.

Ad.2kt.2.

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

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski dał pod głosowanie
przyjęcie wniosku.



Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z Nadzwyczajnej VI Sesji
Rady Gminy Opinogóra Górna

Ad.nkt.3.

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

Ad.t.4.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska odczytał sprawozdanie z wykonania
budżetu za rok 2006 ( sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu).

Skarbnik Gminy Elżbieta Kowalska przedstawiła Uchwałę Nr 52/C/2007
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
2 kwietnia 2007 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta
Gminy Opinogóra Górna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2006 rok
( uchwała stanowi załącznik do protokółu).

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marian Pikus przedstawił Uchwałę
nr 1/2007 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Opinogóra Górna 2 dnia 27 marca
2007 roku 0 opinii wykonania przez Wójta Gminy budżetu za rok 2006 i w
sprawie wniosku o absolutorium dla Wójta Gminy ( uchwała stanowi załącznik
do protokółu).

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Grzegorz Kuczyński
przedstawił Uchwałę Nr 53/C/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2.04.2007 r. w sprawie zaopiniowania
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Opinogóra Górna 2 dnia 27.03.2007
r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Opinogóra Górna
(uchwała stanowi załącznik do protokółu).

Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Finansów
i Rolnictwa Andrzej Kuc stwierdził, że Wójt Gminy przy realizacji budżetu
kierował się prawem, celowością wydatków i oszczędnością. Poparł więc
wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski dał pod głosowanie
wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

Na stan obecnych na sali 15 radnych - Rada Gminy w głosowaniu
jawnym jednogłośnie przyjęła wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2006 rok.



W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski
odczytał Uchwałę Nr VII/31/07 Rady Gminy Opinogóra Górna 2 dnia
4 kwietnia 2007 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania
budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska podziękował za udzielenie absolutorium.

Ad.t.5.

Zastępca Wójta Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że zgodnie z ustawą
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat
1944 —— 1990 oraz treści tych dokumentów, właściwy organ w terminie jednego
miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 15 marca 2007 roku, powiadamia
osobę pełniącą funkcję publiczną o obowiązku przedłożenia temu organowi
oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa
państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku
do dnia 31 lipca 1990 roku oraz o skutkach niedopełnienia tego obowiązku.
Osobą pełniącą funkcję publiczną w rozumieniu ustawy jest sekretarz gminy
i skarbnik gminy Właściwym organem do przedłożenia oświadczenia
lustracyjnego w stosunku do sekretarza i skarbnika gminy jest organ
powołujący, czyli rada gminy. Następnie przedstawiła projekt uchwały
w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Opinogóra Górna o obowiązku
złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia
22 lipca 1944 roku do dni 31 lipca 1990 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjecie
uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła Uchwałę
Nr VII/32/07 w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Opinogóra Górna
o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia
22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku.

Ad.pkt.6.

Zastępca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska przedstawiła projekt
uchwały w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Opinogóra Górna
o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia
22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku



Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła Uchwałę
Nr VII/33/07 w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Opinogóra Górna
o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia
22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku

Ad.gkt.7.

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
Wojciech Tymkowski wyjaśnił, że procedura likwidacji szkoły w Tretowie
rozpoczęła się dużo wcześniej. W miesiącu lutym Rada Gminy podjęła uchwałę
o zamiarze likwidacji tej szkoły, a przed podjęciem tej uchwały odbyły się
spotkania z rodzicami z tego rejonu. Z Kuratorium Oświaty również
otrzymaliśmy pozytywną opinię W tej sprawie. W związku z powyższym
przedstawił projekt uchwały w sprawie likwidacji filii w Trętowie-Pełzach
Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej.

Radna Jolanta Grochowska wyjaśniła, że uczestniczyła z Przewodniczącą
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Porządku Publicznego i Spraw Socjalnych
Izabelą Kołakowska, i władzami samorządowymi w spotkaniu z rodzicami
rejonu szkoły w Trętowie—Pełzach. Stwierdziła, że podjęcie decyzji o likwidacji
filii jest bardzo trudne, ale konieczne ze względów ekonomicznych

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym większością głosów ( 14 za,
1 przeciwny) przyjęła Uchwałę W sprawie likwidacji filii w Tretowie—Pełzach
Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej.

Ad.gkt.8.

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno—Administracyjnego Szkół
Wojciech Tymkowski wyjaśnił, że z dniem 1 września 2007 roku proponuje się
utrzymać oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: w Opinogórze
Górnej z filią we Władysławowie, w Kołaczkowie, w Woli Wierzbowskiej
i Dzboniu oraz publiczne szkoły podstawowe: w Opinogórze Górnej z filią we
Władysławowie, w Kołaczkowie, W Woli Wierzbowskiej, w Dzboniu
i Publiczne Gimnazjum W Opinogórze Górnej. Następnie przedstawił stosowny
projekt uchwały.



Przewodniczący Rady Gminy Jan G-oz'dziewski wniósł o podjęcie
uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła Uchwałę
w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych, publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych
przez Gminę Opinogóra Górna.

Ad.t.9.

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
Wojciech Tymkowski wyjaśnił i przedstawił projekt uchwały w sprawie sieci
publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów
szkolnych.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła Uchwałę
w Sprawie sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich
obwodów szkolnych.

Ad.]gktJO.

Inspektor ds. inwestycji, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.
Grażyna Ozimek wyjaśniła, że w związku z brakiem obowiązującego
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Opinogóra
Górna zachodzi konieczność sporządzenia planu dla fragmentów miejscowości:
Chrzanówek, Władysławowo, Rąbież, Bacze, Kołaki Budzyno, Opinogóra
Dolna, Opinogóra Górna, Pomorze, Wola Wierzbowska, w których występuje
zjawisko dużego zapotrzebowania na nowe inwestycje. Następnie przedstawiła
stosowny projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła Uchwałę
w sprawie przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Opinogóra Górna dla fragmentów
miejscowości: Chrzanówek, Władysławowo, Rąbież, Bacze, Kołaki Budzyno,
Opinogóra Dolna, Opinogóra Górna, Pomorze, Wola Wierzbowska



Ad.pkt.ll.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował, że po kampanii
wyborczej w sołectwach z różnych względów zmieniło się 13 sołtysów
w miejscowościach: Chrzanówek, Dzbonie, Elżbiecin, Kołaczków, Kołaki
Kwasy, Opinogóra Dolna, Opinogóra Górna, Opinogóra Kolonia, Pałuki,
Przedwojewo, Wierzbowo, Wola Wierzbowska, Zygmuntowo. W związku
z powyższym na dzisiejszą sesję zostali zaproszeni byli sołtysi w celu
uroczystego podziękowania za dotychczasową współpracę.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski poprosił o wystąpienie do
stołu prezydialnego byłych sołtysów: Dariusza Kurzątkowskiego, Adama
Frąckiewicza, Władysława Lubińskiego, Edwarda Kołakowskiego, Jerzego
Wójcickiego, Zygmunta Czarneckiego, Mieczysława Piotrowskiego, Krystynę
Krakowską, Zdzisława Rykowskiego, Krzysztofa Szczypka, Wenancjusza
Brzozowskiego, Benedykta Kacprzaka.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska, Zastępca Wójta Gminy Małgorzata
Kołakowska oraz Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wręczyli
byłym sołtysom kwiaty oraz pisemne podziękowanie o treści „W imieniu władz
Gminy Opinogóra pragnę złożyć serdeczne podziękowanie za ...-letnią
współpracę w czasie pełnienia przez Pana funkcji sołtysa wsi. Jestem
przekonany, że zaangażowanie Pana i współpraca z władzami gminy zyskała
wdzięczność mieszkańców sołectwa. Zyczę dużo zdrowia oraz wszelkiej
pomyślności i szczęścia w życiu osobistym”. Ponadto za 42 lata pełnienia
funkcji sołtysa Mieczysław Piotrowski i 25 lat pełnienia funkcji sołtysa
Wenancjusz Brzozowski otrzymali dodatkowo odlew zamku opinogórskiego.

Mieczysław Piotrowski w imieniu byłych sołtysów podziękował za
współpracę Wójtowi Gminy, Radzie Gminy, pracownikom Urzędu Gminy,
dyrektorowi Banku Spółdzielczego, komendantowi Policji. Następnie złożył
wszystkim zebranym i ich rodzinom życzenia świąteczne.

Ad.pkt.12.

Sołtys z Woli Wierzbowskiej Arkadiusz Humiecki zapytał:
- czy będzie przykryty rów przy Szkole Podstawowej w Woli

Wierzbowskiej,
- zaproponował wytyczenie poboczy drogi Wola Wierzbowska —

Wierzbowo,
- kto może wpłynąć na porządek w prywatnych posesjach.



Radny Michał Gnas zgłosił, że na osiedlu w Opinogórze Górnej na dwóch
budynkach mieszkalnych po byłym PGR jest niezabezpieczony dach, oraz że
podczas deszczu z drogi żwirowej na osiedle na drogę asfaltową spływa piasek,
przez co niszczony jest asfalt i powstają kałuże.

Radny Dariusz Goździewski zapytał, czy radni powiatowi stawiali na sesji
powiatowej sprawę parkingu na krytym rowie przy Szkole Podstawowej w Woli
Wierzbowskiej .

Radna Jolanta Grochowska poinformowała, że utworzyły się dzikie
wysypiska śmieci, jedno po byłym FSO w Kołaczkowie, drugie po składnicy
padłych zwierząt również w Kołaczkowie.

Sołtys z Pałuk Teresa Gołąb zapytała, czy są już rozpatrzone podania
o przydział funduszy na remont dróg gminnych.

Sołtys z Pokojewa Jan Czaplicki zapytał, czy Komisja doraźna
przydzieliła iimdusz na przywiezienie gruzu na remont drogi przez wieś
Pokojewo.

Radny Jerzy Wójcicki zapytał, czy przy remoncie drogi
powiatowejOpinogóra — Dzbonie jest przewidziane położenie chodnika, oraz
czy na terenie sołectwa Opinogóra Dolna będzie zorganizowany plac zabaw.

Sołtys z Kobylina Stanisław Sadowski zgłosił potrzebę udrożnienia rowu
przez wieś Kobylin przy drodze powiatowej.

Sołtys z Wilkowa Małgorzata Filipowicz zapytała, czy jest przewidziany
remont drogi (3/4 szerokości jest zarośnięte krzewami) w Rąbieżu w kierunku
Janowiąt.

Były sołtys z Kołaków Kwasów Edward Kołakowski zaproponował, aby
w sołectwie położyć 4 m dywanik asfaltowy, a nie jak był przewidywany tylko
3,5 m.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił:

- zwracaliśmy się z prośbą do władz powiatowych i ponownie zwrócimy
się z prośbą ponieważ w budżecie gminy nie mamy zaplanowanego
funduszu na pokrycie w 50 % kosztów budowy krytego rowu przy Szkole
Podstawowej w Woli Wierzbowskiej. Prośba do radnych powiatowych
aby również negocjowali jak najkorzystniejsze warunki załatwienia tej
sprawy,



w sprawie wytyczenie poboczy drogi powiatowej Wierzbowo — Wola
Wierzbowska prześlemy wniosek do Powiatowego Zarządu Dróg
w Ciechanowie,

- odnośnie porządku i zabezpieczenia dachu na budynkach na osiedlu
w Opinogórze Górnej zwrócimy się z prośbą do Agencji Nieruchomości
Rolnej,

~ na razie nic nie poradzimy na to, że piach podczas deszczu spływa z drogi
żwirowej na osiedle, ponieważ na najbliższe lata nie jest planowane
położenie asfaltu na drodze żwirowej na osiedlu w Opinogórze Górnej.
Remont drogi asfaltowej przez osiedle będzie wykonany przy okazji
budowy drogi Opinogóra — Pomorze,

- o uporządkowanie placu po byłym FSO w Kołaczkowie wystąpimy
z pismem do właściciela nieruchomości,

- Komendanta Policji poprosimy o szczególne zwrócenie uwagi na plac po
byłej składnicy padłych zwierząt w Kołaczkowie,

- wszystkie podania o remont dróg zostały rozpatrzone, Komisja doraźna
dokonała wizji lokalnej dróg i rozdysponowała 55 tys. zł. na
dofinansowanie remontów dróg,

- w sprawie budowy chodnika przy drodze Opinogóra — Dzbonie
rozmawiałem ze Starostą trzykrotnie i wszystko wskazuje na to że
chodnik bedzie położony,

- W Opinogórze Dolnej nie było mowy o zorganizowaniu placu zabaw,
tylko o niwelacji gruntu, żeby młodzież mogła grać w piłkę. Jeżeli aura
pozwoli i grunt przeschnie, wykonamy prace wyrównawcze,

- w Rąbieżu droga była planowana do budowy, ale nie weszła do planu,
ponieważ rolnicy nie wyrazili zgody na poszerzenie tej drogi. Jeżeli
krzewy rosną w pasie drogi to skierujemy tam pracowników
interwencyjnych i wytną je„

- w Kołakach Kwasach jest zaplanowana droga o szerokości asfaltu 3,5 m.
i nie zamierzamy jej poszerzać, ponieważ nie ma takiej możliwości.

Ad.pkt.l3.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:

- trwa kompleksowa kontrola finansowa w Urzędzie Gminy,
- 29 marca br. odbył się przetarg na usługi geodezyjne oraz na roboty

wykończeniowe garaży dla OSP w Opinogórze. Niestety przetarg na
garaże został unieważniony z powodu wysokiej ceny przekraczającej
kwote zaplanowaną na ten cel w budżecie gminy. Zaplanowano 100 tys.
zł, została zgłoszona jedna oferta 0 wartości ok. 190 tys. zł + nadzór i inne
koszty. Wkrótce zostanie ogłoszony drugi przetarg,
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w najbliższych dniach zostanie ogłoszony konkurs na stanowisko
geodety, oraz do spraw rolnych, ochrony środowiska i gospodarki
komunalnej — wymagane wykształcenie wyższe,
została przygotowana opinia w sprawie sieci kanalizacyjnej na osiedlu w
Opinogórze. Wcześniej zlecono kamerowanie sieci kanalizacyjnej z
uwagi na fakt, że podczas opadów deszczu za dużo wody przepływało
przez oczyszczalnię. Trzeba będzie wykonać częściową modernizację
sieci kanalizacyjnej i deszczowej,
opracowano dokumentację na budowę świetlicy we Władysławowie ——
koszt 330 tys. zł,
10 kwietnia br. odbędzie się spotkanie organizacyjne uczestników
kursów: samochodowego i księgowości komputerowej,
przygotowano kosztorys na remont łazienek w Szkole Podstawowej w
Kołaczkowie oraz wymianę części podłóg — wartość ok. 90 tys. zł,
nie będziemy mogli wystąpić z wnioskiem o fundusze norweskie,
ponieważ nie jesteśmy aglomeracją miejską powyżej 2.000
mieszkańców,
trwa budowa drogi Opinogóra — Pomorze z funduszy unijnych,
przekazaliśmy większość wniosków o naprawę i remont dróg
powiatowych zgłoszonych na zebraniach przy okazji wyborów sołtysów.
Stopniowo będziemy występować w sprawie realizacji innych wniosków,
informuję, że przy udzielaniu dofinansowania na inwestycje przez Urząd
Marszałkowski będą preferowane gminy, które mają dochód na
l mieszkańca nie przekraczający 600 zł —— w Opinogórze wynosi 758 zł.
Jeżeli okaże się, że będzie szansa, podkreślam szansa na otrzymanie
takiego dofinansowania to wystąpimy do Urzędu Marszałkowskiego,
na Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy podjęto uchwałę o opracowaniu
planu przestrzennego zagospodarowania i studium uwarunkowań
w miejscowości Władysławowo pod kątem przygotowania gruntu pod
budowę b. dużych pawilonów handlowych — chcemy stworzyć taką
szansę, czas pokaże, czy takie pawilony powstaną, jeżeli tak, to byłby to
duży dochód dla samorządu gminnego, i wiele osób znalazłoby
zatrudnienie,
sołtysi otrzymali pisma w sprawie obowiązku zawarcia przez wszystkich
właścicieli posesji na terenie gminy Opinogóra Górna umów w sprawie
dzierżawy lub kupna pojemników i odbioru odpadów komunalnych lub
jednego worka w miesiącu z Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
w Ciechanowie. Opłata za dzierżawę i opróżnienie pojemnika co dwa
tygodnie wynosi brutto 16,36 zł miesięcznie. Przy opróżnieniu kosza
za cztery tygodnie opłata wynosi 10,36 zł miesięcznie. Cena wywozu
odpadów w worku foliowym wynosi 7,50 zł za jeden worek. Umowy
są zawierane indywidualnie 2 właścicielami posesji w PUK
ul. Gostkowska 81 w Ciechanowie,
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- w naszej gminie, jako jedynej, jak co roku odbędzie się w dniach 21, 22
i 29 kwietnia akcja porządkowa „POSESJA”. W związku z powyższym
prośba o zadbanie o swoje posesje. W kontroli wezmą udział strażacy
z przedstawicielem Posterunku w Opinogórze Górnej.

Sołtys z Przytoki Henryk Płodziszewski zwrócił uwagę, żeby firmy, które
opróżniają pojemniki ze szkła dbały o porządek przy tych pojemnikach,
ponieważ wokół jest dużo potłuczonego szkła.

Sołtys z Pałuk Teresa Gołąb zapytała jak często są opróżniane pojemniki
na szkło i plastyki. Pojemniki są przepełnione i powstaje bałagan wokół nich.
Osobiście zgłaszała do firmy 5 razy i nie mogła doprosić się o odbiór.

Radny powiatu Mieczysław Leszczyński poinformował:
- o wysokości współfinansowania gmin w budżecie dróg powiatowych.

Udział niektórych gmin wynosi 50% i te gminy mają większą szansę na
wybudowanie dróg,

- 9 stycznia wystąpił do Starosty w sprawie krytego rowu przy Szkole
Podstawowej w Woli Wierzbowskiej . Odpowiedź zna Wójt Gminy
i radni, że przy partycypacji gminy w 50% kosztów inwestycja może być
zrealizowana. Pismo takie Wójt Gminy otrzymał i na dzień dzisiejszy nie
podjął zadania,

- Wójt Gminy poinformował radnych powiatowych o przesłanych do
Powiatowego Zarządu Dróg wnioskach z zebrań wyborczych — sołeckich
dotyczących remontów i budowy dróg. Wśród zgłoszonych wniosków są
wnioski dotyczące wycięcia krzewów lub obcięcia gałęzi, to jeżeli będą
zatrudnione osoby w Urzędzie Gminy jako bezrobotni to może do takich
prac ich skierować,

- odnośnie udrożnienia rowu w Kobylinie to należy porozmawiać
z mieszkańcami, tam prawdopodobnie mieszkańcy są gotowi ponieść
koszty, aby rów był drożny,

- problem w Wierzbowie trwa od lat, załatwienie sprawy nie polega na
wysyłaniu pism, tylko należy się wspólnie zastanowić, porozmawiać,
przygotować propozycję.

Komendant Posterunku Andrzej Chmielewski poinformował o stanie
bezpieczeństwa i porządku w gminie. Ponadto że od 21 kwietnia rusza akcja
porządkowa „Posesja”. Odnośnie dzikich wysypisk śmieci zwraca się, z prośbą
o współpracę, jeżeli kogoś się zobaczy, że są wysypywane lub wyrzucane
śmieci należy dzwonić na Posterunek, a policja natychmiast podejmie
interwencję. '
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Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno—Administracyjnego Szkół
Wojciech Tymkowski zwrócił się z prośbą do sołtysów i radnych aby
informowali GZEAS 0 przypadkach nie realizowania przez dzieci nauki
szkolnej do 18 roku życia.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił:
- odnośnie opróżniania pojemników ze szkła lub plastiku wystąpimy z

pismem do PUK Ciechanów,
- w przypadku remontu i modernizacji dróg powiatowych to sztuką jest

wynegocjować jak najlepsze warunki, przykładem jest modernizacja drogi
w Opinogórze, gdzie koszt wyniesie ok. 300 tys. zł, a gmina wydała tylko
100 tys. zł,

- w sprawie przykrycia rowu przy Szkole Podstawowej w Woli
Wierzbowskiej otrzymałem pismo, że inwestycja może być realizowana
gdy gmina będzie partycypować w 50% kosztów budowy. Na pismo nie
odpowiadałem, ponieważ uznałem, że są to duże pieniądze, które w
budżecie nie były planowane na ten cel, jak też nie planowaliśmy
zaciągnięcia kredytu. Prośba, aby radni powiatowi próbowali
wynegocjować korzystniej sze warunki dla naszej gminy,

- radny powiatu zaproponował, aby bezrobotnych skierować do wycinki
krzewów czy obcięcia gałęzi przy drogach powiatowych — czy
inwestować w drogi powiatowe jeżeli mamy do wycięcia krzewy przy
drogach gminnych,

- udrożnienie rowu W Kobylinie — jeżeli mieszkańcy proponują wkład, to
możemy pomóc, gmina pokryje koszty koparki a mieszkańcy wywiozą
ziemię,

- w sprawie odwodnienia stawu we Wierzbowie, otrzymałem pismo i
uznałem, że jest to nierealne do wykonania przez gminę ponieważ koszt
wyniósłby ponad 50 tys. zł.

Radny powiatu Janusz Sosnowski — Wójt Gminy wspomniał, że przy
inwestycjach należy negocjować, zgadzam się z tym stwierdzeniem, bo gmina
prawdopodobnie by nie otrzymała tych 300 tys. zł na modernizację drogi
w Opinogórze Górnej. Propozycja była przygotowana, ale padł wniosek o
odrzucenie tej uchwały i w ogóle nie chcieli radni przyznać pieniędzy. Ja
osobiście starałem się jak mogłem, broniłem, chociaż ciężko było, ale udało się
przekonać radę prawdopodobnie dzięki mojej obronie.

Zastępca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska poinformowała, że na
Walnym Zgromadzeniu Związku Gmin Wiejskich, które się odbyło 15 i 16
marca br. w Poznaniu Wójt Gminy Stanisław Wieteska jako jedyny
z nielicznych otrzymał statuetkę „Orła Polskiego Samorządu Terytorialnego”
z okazji pełnienia V kadencji wójta naszej gminy. Takich wójtów jest niewiele,
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a Wójtowi Gminy Stanisławowi Wietesce w gminie Opinogóra Górna16 kwietnia 2007 roku mija 24 lata pracy.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska W imieniu własnym i pracownikówUrzędu Gminy złożył sołtysom, radnym i ich rodzinom życzenia świąteczne
Ad.t.lfl.

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Przewodniczący RadyGminy Jan Goździewski złożył wszystkim zebranym i ich rodzinom życzeniaświąteczne, oraz zamknął obrady VII Sesji Rady Gminy w Opinogórze Górnej.

Protokółowała:
([ .Ąjg

Elżbieta Borowska


	104926
	104957
	105026
	105054
	105123
	105152
	105221
	105250
	105319
	105348
	105417
	105446
	105516

