
PROTOKÓŁ NrVIII/07
z Nadzwyczajnej VIII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej

w dniu 23 kwietnia 2007 r W lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej
pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Jana Goździewskiego

Obrady rozpoczęto o godz. 900i zakończono o godz. 1130.

Stan radnych 15
Uczestniczyło ] 5

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

1. Stanisław Wieteska — Wójt Gminy
2. Małgorzata Kołakowska — Z-ca Wójta Gminy
3. Beata Golasińska — Sekretarz Gminy
4. Elżbieta Kowalska — Skarbnik Gminy

Pkt.].

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.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokółu z VII Sesji Rady Gminy.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę
Opinogóra Powiatowi Ciechanowskiemu.
Wolne wnioski i zapytania.
Sprawy bieżące

7. Zamknięcie obrad.

ŁPF—>.—

Ot

Ad.gkt.2.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski poinformował.
że protokół 2 VII 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 2 VII Sesji Rady Gminy z dnia 4 kwietnia 2007
roku.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski dał pod głosowanie
przyjęcie wniosku.

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół 2 VII Sesji Rady Gminy
Opinogóra Górna

Ad.nkt.3.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że została zwołana
nadzwyczajna sesja ponieważ chcemy wprowadzić zmiany w budżecie gminy,
na inwestycje, na które będziemy występować o pozyskanie dodatkowych
funduszy. Termin składania wniosków o dofinansowanie jest do końca
kwietnia 2007 roku. W związku z powyższym planujemy wystąpić
o dofinansowanie następujących inwestycji: budowa drogi w Kołakach-
Budzynie, rozbudowa kanalizacji ścieków w Opinogórze Górnej, zakup dwóch
używanych samochodów dla OSP. Ponadto pojawiła się możliwość sprzedaży
starego budynku szkoły wraz z 40-arową działką w Opinogórze Górnej. Urząd
Marszałkowski chciałby zakupić nieruchomości dla Muzeum Romantyzmu
w Opinogórze. Budynek ten jest w bardzo złym stanie technicznym
i proponowałbym sprzedać za symboliczną złotówkę, natomiast działka zostanie
wyceniona przez rzeczoznawcę, ale proponuję aby, podczas dzisiejszej Sesji
radni przeszli i zobaczyli budynek. Podobna działka za posterunkiem policji,
którą sprzedamy dla Muzeum pod budowę zaplecza gospodarczego została
wyceniona na kwotę 37.500 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wyjaśnił, że z wnioskami
o dofinansowaniu będziemy występować, ale jeżeli nie otrzymamy pieniędzy to
inwestycje nie będą prowadzone, jak też samochody strażackie nie zostaną
zakupione.

Elżbieta Kowalska Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła Uchwałę
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.



Ad.nktA

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że na poprzedniej Sesji radni
przyjęli wniosek o dofinansowaniu modernizacji drogi powiatowej Długołęka —
Kołaczków w kwocie 13.000 zł. Jak się okazało wniosek nie jest wystarczający
i kwotę, którą zaprOponowaliśmy przekazać na modernizację drogi należy
zatwierdzić uchwałą. Szczegółowe zasady rozliczenia środków pieniężnych
określi umowa zawarta pomiędzy Zarządem Powiatu Ciechanowskiego
i Wójtem Gminy.

Skarbnik Gminy Elżbieta Kowalska przedstawiła projekt uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Opinogóra Górna
Powiatowi Ciechanowskiemu.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła Uchwałę
w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Opinogóra Górna
Powiatowi Ciechanowskiemu.

Ad. kt.5.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska zaproponował radnym przejście na
wizję lokalną budynku szkoły w Opinogórze Górnej oraz wizję stanu ok. 20
drzew przy drodze powiatowej wzdłuż muru w Opinogórze Górnej. Powiatowy
Zarząd Dróg będzie poszerzał tą drogę i korzystając ze zmiany prawa, które
dopuszcza, że Wójt Gminy może wydać zgodę na wycięcie drzew, chciałbym
aby radni wypowiedzieli się na ten temat.

Wizja lokalna starego budynku szkoły i drzew w Opinogórze Górnej.

Po powrocie z wizji lokalnej radni zaakceptowali zbycie budynku szkoły
z działką oraz wycięcie drzew wzdłuż muru w Opinogórze Górnej.

Ad.nktb.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:

- zostały załatwione płyty na plac manewrowy dla jednostek straży przy
hali sportowej w Opinogórze Górnej

- jeszcze nie jest znany termin składania wniosków z Funduszu Odnowy
Wsi Polskiej, jeżeli tylko zostanie ogłoszony to ponownie złożymy



wnioski o remonty świetlic we Władysławowie i Łagunach połączone ze
świetlicąw Opinogórze Górnej,
około 9 — ll maja planujemy odbyć posiedzenia stałych Komisji Rady, na
których ustalimy stawki za pobór wody i odprowadzenia ścieków,
sołtys z Bogucina Ryszard Nowotka pytał czy otrzyma dofinansowanie z
gminy na remont budynku po byłej zlewni. Proponuję przy okazji
posiedzeń stałych Komisji dojechać na miejsce i ewentualnie po wizji
podejmiemy decyzję,
25 kwietnia br. odbędzie się konkurs na dwa stanowiska w Urzędzie
Gminy, na stanowisko geodety i stanowisko inspektora do spraw rolnych i
ochrona środowiska,
w związku z rezygnacjami osób wybranych w wyniku w konkursie na
stanowisko Pani Janiny Czerwińskiej odbędzie się po raz kolejny konkurs
na to stanowisko,
wystąpimy o dofinansowanie remontu Szkoły Podstawowej w
Kołaczkowie, W której planowane jest wygospodarowanie pomieszczenia
na świetlicę a w przyszłości pomieszczenie na jadalnię dla najuboższych
dzieci, remont łazienek, wymiana podłogi w sali gimnastycznej i dwóch
klasach lekcyjnych oraz na korytarzu, pomalowanie elewacji zewnetrznej
oraz wykonanie opaski wokół budynku. Łączny koszt robót około 142 tys.
zł.

Radna Kołakowska Izabela zgłosiła potrzebę wymiany załamanych
kręgów na mostku przy drodze powiatowej w Kołakach Kwasach koło Pana
Slesickiego.

Radny Andrzej Kuc zgłosił uwagi do budowy drogi Opinogóra —
Pomorze, jedna z nich to za słaby materiał na podsypkę pod asfalt, droga to, że
są za wąskie przepusty zjazdowe z drogi na pola.

Radny Marian Pikus zwrócił się z prośbą o sfinansowanie przez Urząd
Gminy kupna kręgów na przepust koło Pana Potępy i Gostkowskiego w
Dzboniu — kręgi położąmieszkańcy we własnym zakresie.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśniła:

o naprawę mostu w Kołakach Kwasach wystąpimy z wnioskiem do
Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie,
odnośnie budowy drogi Opinogóra — Pomorze, to w tej chwili nie
możemy nie zmieniać. Jest inspektor nadzoru i on odpowiada za
wykonanie tej drogi,
do Dzbonia pojedziemy i po wizji lokalnej podejmiemy decyzje odnośnie
zakupu kręgów na przejazd.



Radny Dariusz Goździewski zapytał czy W ramach przyznanego funduszu
na remonty dróg wiejskich mieszkańcy na własny koszt będą organizowali
transport materiału, czy Urząd Gminy zorganizuje przetarg na dowóz.

Sekretarz Gminy Beata Golasińska wyjaśniła, że został zorganizowany
przetarg na zakup kruszywa łamanego, żwiru i żużlu paleniskowego z
przeznaczeniem na bieżącą konserwację dróg gminnych z dostawą na miejsce.
Przetarg nie doszedł do skutku i ogłosimy drugi, kto wygra to w ramach
przyznanego funduszu będzie dowoził materiał.

Ad.pkt.7.

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Przewodniczący Rady
Gminy Jan Goździewski zamknął obrady Nadzwyczajnej VIII Sesji Rady
Gminy w Opinogórze Górnej.

Prot kółowała:

Elżbieta Borowska
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