
PROTOKÓŁ e1/07

z Nadzwyczajnej XI Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej
w dniu 13 sierpnia 2007 r W lokalu Urzędu Gminy W Opinogórze Górnej

pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Jana Goździewskiego

Obrady rozpoczęto o godz. 1300i zakończono o godz. 1500.

Stan radnych 15
Uczestniczyło l 5

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

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
Piotr Czyżyk — inspektor ds. zamówień publicznych i pozyskiwania
środków pozabudżetowych
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Pkt.l.

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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu

Inwestycyjnego na lata 2008 —— 2010.
3. Wolne wnioski i zapytania.
4. Sprawy bieżące
5. Zamknięcie obrad.

Ad.pkt.2.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że do wieloletniego programu
inwestycyjnego na lata 2008 — 2010 planowane są następujące inwestycje:



- w roku 2008 — przebudowa drogi gminnej Elżbiecin — Czernice
na odcinku o długości 3692,09 mb, przebudowa drogi na odcinku
Opinogóra Kolonia — Patory Kolonia o długości 1740 mb, budowa
oczyszczalni w miejscowości Kołaki Budzyno i sieci kanalizacyjnej
z przyłączami w miejscowości Kołaki Budzyno, modernizacja świetlicy
przy remizie OSP w Opinogórze Górnej,

- w roku 2009 — przebudowa drogi gminnej w Chrznówku na odcinku
o długości 1700 mb, przebudowa drogi na odcinku Kołaki Kwasy —
Janowięta o długości 1367,43 mb, przebudowa drogi na odcinku
Opinogóra Patory Kolonia —— Sosnowo — Pokojewo Bedy o długości
4911,39 mb, budowa kanalizacji sanitarnej w Zygmuntowie i w centrum
Opinogóry Górnej, budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami
w miejscowości Wierzbowo, modernizacja świetlicy na osiedlu
w Opinogórze Górnej, remont budynku świetlicy we Władysławowie,

- w roku 2010 — przebudowa drogi na odcinku Janowięta —— Wierzbowo
o długości 2756,77 rnb, przebudowa drogi w Kołakach Budzynie na
odcinku o długości 1500 mb, przebudowa drogi na odcinku Załuże ——
Imbrzyki — Wilkowo — Rąbież o długości 2864,49 mb, budowa sieci
kanalizacyjnej z przyłączami W miejscowości Wola Wierzbowska.

Skarbnik Gminy Elżbieta Kowalska poinformowała o planowanych
środkach z budżetu gminy i środkach UE na realizację wieloletniego programu
inwestycyjnego, następnie przedstawiła stosowny projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski dał pod głosowanie
Uchwałę w sprawie projektów, które Gmina Opinogóra Górna złoży
do realizacji w ramach programów operacyjnych, o których mowa w art. 2 ust. 3
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła Uchwałę.

Ad.pkt.3.

Radny Kazimierz Rostkowski zapytał, czy w tej kadencji będzie coś
robione z inwestycji w rejonie Kobylina?

Radna Teresa Matuszewska zgłosiła potrzebę utwardzenia pobocza
na przystanku w Rembowie dla wysiadających oraz potrzebę ustawienia
w Rembowie kosza na butelki.

Radny Dariusz Goździewski zapytał Wójta Gminy, czy istnieje
możliwość potrójnego spryskiwania emulsją asfaltową drogi brukowej
w Kołakach Budzynie.



Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił:

- decyzja o wprowadzeniu inwestycji należy wspólnie do nas, ale najpierw
powinniśmy dążyć i robić to na co pozyskujemy fundusze. Droga
w Pajewie Królach nie jest zapomniana i trzeba mieć nadzieję że będzie
zrobiona, być może wystarczy potrójne spryskiwanie masą asfaltową,

- w Rembowie został zbudowany przystanek autobusowy za kwotę ponad
3 tys. zł, a wkład mieszkańców wyniósł tylko 500 zł, w związku z czym
proponuje na razie poczekać z utwardzeniem pobocza na przystanku dla
wysiadających,

- potrójne spryskiwanie emulsją asfaltową nie może być wykonane na
drodze brukowej w Kołakach Budzynie z uwagi na duże koleiny,

- na razie wstrzymaliśmy dalsze ustawianie koszy na plastyk i szkło, poza
jednym wyjątkiem — na parkingu w Opinogórze Górnej ustawimy większy
kosz

Ad.nktA

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:

- zostanie opracowana dokumentacja na budowę drogi w Bogucinie
w ramach rekultywacji,

- w Kołaczkowie zostały sprzedane dwie działki po 6 tys. zl,
- włączone zostało oświetlenie uliczne w Kątach,
- do 25 sierpnia zostaną włączone 2 lampy uliczne w Przedwojewie,
- w związku z modernizacją drogi krajowej zostanie przesunięty przystanek

autobusowy w Chrzanówku,
- prawdopodobnie wykonamy drogę dojazdową na odcinku 100 m. we

Władysławowie do trzech działek , które planuj emy sprzedać,
- radni na dzisiejszej sesji otrzymali regulamin utrzymania czystości

i porządku na terenie gminy. Proszę o szczegółową analizę
i zastanowienie się co można w nim zmienić, do tematu wrócimy na sesji
z udziałem sołtysów,

— został opracowany plan zagospodarowania przestrzennego gminy dla 16
sołectw, ale w między czasie wpłynął wniosek o zmianę w przeznaczeniu
gruntu na budowę stacji paliw w miejscowości Zygmuntowo, i chcąc to
uwzględnić, musimy trochę przesunąć termin zaakceptowania planu,

- ponieważ nie wpłynęły pieniądze ze zbiorek sołtysów dla pogorzelców
w Kołaczkowie, ponawiam prośbę o potraktowanie sprawy poważnie
i dokonanie zbiórek we własnych sołectwach.



Ad.t.5.

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

Protgłlźółowała:
Przewodnicz Rady Gminy

Elżbieta Borowska Jan . i wski
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