
PROTOKÓŁ e11/07
z XII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej w dniu 16 pażdziernika
2007 r w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej pod przewodnictwem

Przewodniczącego Rady Gminy Jana Goździewskiego

Obrady rozpoczęto o godz. lOOOi zakończono o godz. 1300.

Stan radnych 15
Uczestniczyło 14

Radny nieobecny:
- Andrzej Kuc

Spoza Rady Gminy W sesji uczestniczyli:

6.

7.
8.

9.

. Stanisław Wieteska — Wójt Gminy1
2. Małgorzata Kołakowska — Z-ca Wójta Gminy
3.
4
5

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
Hubert Olszewski — inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
Elżbieta Pełka—Starczewska inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej
i ochrony środowiska
Alicja Stryczniewicz— podinspektor ds. planowania1 inwestycji

10. Zofia Tyszkiewicz— pr0jektantplanu
1 1.Zofia Pikus — Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Opinogórze Górnej
12.Halina Larenta — Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Opinogórze

Górnej
13.Janusz Sosnowski — radny powiatu
14.Alina Zając — Izby Rolnicze
15.1acek Ruszczyński —- Izby Rolnicze
16.Andrzej Chmielewski — Komendant Posterunku Policji w Opinogórze

Górnej
17.Jerzy Niedziałkowski — Bank Spółdzielczy w Opinogórze Górnej
18.Ireneusz Różalski — „IROMED” Opinogóra Górna
19.Sołtysi wg listy obecności — 38



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 X Sesji Rady Gminy.
Przyjęcie protokółu z Nadzwyczajnej XI Sesji Rady Gminy.
Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące
uchwał sesyjnych.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego
w Ciechanowie.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty do zastosowania przy
sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej Szkoły
Podstawowej w Opinogórze Górnej na rzecz Muzeum Romantyzmu
w Opinogórze.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia Dyrektora Gimnazjum
w Opinogórze Górnej z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dydaktycznych od dnia 1 września 2007 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Opinogóra Górna.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
ll.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

w roku budżetowym 2007.
12.1nformacja Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach

majątkowych radnych za 2006 rok.
13.1nformacja Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych pracowników

Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy
za 2006 rok.

14.Wolne wnioski i zapytania.
15.Sprawy bieżące
16.Zamknięcie obrad.

”RPP—ł?”

Ad.t.2.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski poinformował,
że protokół z X 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 X Sesji Rady Gminy z dnia 2 sierpnia
2007 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski dał pod głosowanie
przyjęcie wniosku.

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

Ad.t.3.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski poinformował,
że protokół z XI Sesji Rady Gminy w Opinogórze Górnej został napisany i radni
mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Grzegorz Kuczyński przedstawił
wniosek o przyjęcie protokółu z XI Sesji Rady Gminy z dnia 13 sierpnia
2007 roku

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

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z XI Sesji Rady Gminy
Opinogóra Górna.

Ad.pkt.4.

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

Ad.t.5

Pani Izabela Kołakowska Przewodnicząca Zespołu do przedstawienia
Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do orzekania
w Sądzie Rejonowym w Ciechanowie, przedstawiła informację o kandydatach.

Wybory na ławników odbywają się w głosowaniu tajnym, w związku
z powyższym została powołana trzy osobowa Komisja Wyborcza:

1. Agnieszka Supińska
2. Teresa Matuszewska
3. Mirosław Kamiński



Komisja Wyborcza przeprowadziła głosowanie tajne, a następnie
Przewodnicząca Komisji Wyborczej Agnieszka Supińska zapoznała
z protokółem wyboru. Ławnikiem do Sądu Rejonowego w Ciechanowie została
wybrana Halina Prusik.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski przedstawił Uchwałę
Nr XII/51/07 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego
w Ciechanowie.

Ad.gkt.6.

Podinspektor ds. planowania i inwestycji Alicja Stryczniewicz wyjaśniła,
że 29 lipca 2005 r została podjęta przez Radę Gminy w Opinogórze Górnej
uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości
Władysławowo, Wierzbowo, Opinogóra Górna, Opinogóra Kolonia,
Zygmuntowo, Pomorze, Elżbiecin, Chrzanówek, Długołęka, Dzbonie, Wola
Wierzbowska, Przedwojewo, Kotermań, Kołaki-Budzyno, Kołaczków
i Rembówko. Po uzyskaniu niezbędnych opinii i uzgodnień, zgody Marszałka
Województwa Mazowieckiego na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze
gruntów rolnych klas IV pochodzenia mineralnego o powierzchni 29,28 ha oraz
zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na przeznaczenie na cele nierolnicze
112,65 ha gruntów rolnych klas II — III, projekt miejscowego planu został
wyłożony do publicznego wglądu na okres 21 dni. W tym czasie została
zorganizowana również dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi
w projekcie planu. W trakcie wyłożenia projektu planu i dyskusji publicznej
wpłynęło 7 uwag do planu. Po uwzględnieniu uwagi w sprawie zmiany
kompleksu w miejscowości Zygmuntowo na teren komunikacji samochodowej
niezbędne było powtórzenie czynności uzgodnienia i opiniowania. Po ich
uzyskaniu projekt został ponownie wyłożony do publicznego wglądu oraz
zorganizowana została dyskusja publiczna. Z 7 uwag wniesionych do projektu
planu zostały uwzględnione 3. Uwaga Państwa Rymarz dotycząca zmniejszenia
linii zabudowy z 25 m na 15 zostanie uwzględniona, gdyż w projekcie planu
miejscowego obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy 8 m, natomiast
uwaga dotycząca włączenia terenu całej działki do kompleksu lRM/MN/U nie
została uwzględniona ze względu na to, że w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy część działki znajduje się
w strefie rolniczej przestrzeni produkcyjnej, pozostała w strefie zurbanizowanej.
Podobna sytuacja jest w przypadku uwagi Państwa Bolkowskich. Natomiast
Pani Kamińska i Pan Dyakowski złożyli uwagę w sprawie zmiany
przeznaczenia działek ogrodowych na teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Tereny te nadal pozostaną w użytkowaniu ogrodowym. Zmiana
przeznaczenia terenu wymagałaby zgody co najmniej 50% właścicieli takich



działek. Wnioski o zmianę przeznaczenia wpłynęły od dwóch właścicieli.
Wymagałoby to również zgody na wyłącznie tych gruntów z produkcji rolnej,
której dla tych obszarów nie uzyskano. Plan zakłada minimalną powierzchnię
działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wielkości
800 m2

.EPowierzchnia działek ogrodowych jest mniej sza i wynosi maksymalnie
600 m2 . Następnie poprosiła Przewodniczącego Rady Gminy Jana
Goździewskiego o przegłosowanie każdej uwagi oddzielnie.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski dał uwagi pod
głosowanie:

- pierwsza uwaga zgłoszona przez Antoniego Zbigniewa Chojnackiego
zam. Opinogóra górna ul. Konwerskiego 9, dotycząca dopisania usług
nieuciąz'liwych do kompleksu, na którym położona jest działka.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan radnych 15, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła uwagę.

- druga uwaga zgłoszona przez Wiesława Światłowskiego zam.
Władysławowo ul. E.Krasińskiego 9, dotyczyła wyrysowania drogi
w projekcie MPZP.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan radnych 15, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła uwagę.

- trzecia uwaga zgłoszona przez Natalię i Aleksandra Rymarz zam.
Władysławowo ul. Ciechanowska 4, dotycząca objęcia kompleksem
terenu całej działki.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, na sesji
uczestniczyło 14, większością głosów ( 9 za, 4 przeciwne,
l wstrzymujący) nie przyjęła uwagi.

- czwarta uwaga zgłoszona przez Annę i Zbigniewa Bolkowskich zam.
Ciechanów ul. Armii Krajowej 39/4, dotycząca objęcia kompleksem
terenu całej działki we Władysławowie.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan radnych 15, na sesji
uczestniczyło 14, większością głosów ( 9 za, 4 przeciwne,
1 wstrzymujący) nie przyjęła uwagi.

- piąta uwaga zgłoszona przez Beatę Golasińską Sekretarz Gminy,
dotyczyła zmiany kompleksu 2 U/MN w Zygmuntowie na II KS/U,



Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan radnych 15, na sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła uwagę.

- szósta uwaga zgłoszona przez Tadeusza Dyakowskiego zam. Opinogóra
Górna ul. A. Mickiewicza, dotycząca zmiany przeznaczenia działki
ogrodowej na działkę budowlaną.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, na sesji
uczestniczyło 14, większością głosów ( 5 za, 1 przeciwny,
8 wstrzymujących) nie przyjęła uwagi.

- siódma uwaga zgłoszona przez Danutę Ligię Kamińską zam. Opinogóra
Górna ul. Mickiewicza 6/7, dotyczyła zmiany przeznaczenia działki
ogrodowej na działkę budowlaną.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan radnych 15, na sesji
uczestniczyło 14, większością głosów ( 5 za, 1 przeciwny,
8 wstrzymujących) nie przyjęła uwagi.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentów wsi: Chrzanówek, Długołęka, Dzbonie, Elżbiecin,
Opinogóra Górna, Opinogóra Kolonia, Kołaczków, Kołaki-Budzyno, Kotermań,
Pomorze, Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola
Wierzbowska i Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan radnych 15, na sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę.

Ad.t.7.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska przypomniał, że odbył z radnymi wizję
lokalną budynku byłej Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej. Budynek
jest w złym stanie technicznym, praktycznie nie ma sufitów, a dach może ulec
zawaleniu w wyniku silnego wiatru. Radni podczas wizji jak pamiętam,
potwierdzili zły stan budynku. Kupnem tego budynku wraz z działką wokół
budynku jest zainteresowany Urząd Marszałkowski dla Muzeum Romantyzmu
w Opinogórze Górnej. Na początku byłem zdania, żeby za symboliczną
złotówkę przekazać budynek, który grozi zawaleniem, i pozbyć się kłopotu, ale
skoro zorientowałem się, że można uzyskać pewne pieniądze to postanowiłem
poczynić starania w tym zakresie. W związku z powyższym zleciliśmy wycenę
nieruchomości. Rzeczoznawca wycenił budynek na kwotę 111.430 zł i działkę
o pow. 0,50 ha w tym ok. 30 arów to nieużytki (staw i rów) na kwotę 33.060 zł



Urząd Marszałkowski jest w stanie zapłacić kwotę 110 tys. zł za budynek
i działkę, W związku z tym wnioskuję do Rady Gminy o udzielenie 29%
bonifikaty przy sprzedaży tej nieruchomości. Chciałbym, aby Rada Gminy
poparła sprzedaż budynku i działki, ponieważ teren zostałby zagospodarowany.
Muzeum Romantyzmu planuje na tym terenie utworzyć Centrum Wymiany
Młodzieży. W związku z powyższym teren będzie zadbany, jak też na pewno
około 10 osób znajdzie zatrudnienie. Ponadto dla Muzeum Romantyzmu
w Opinogórze będą również sprzedane jeszcze dwie działki ( 16 arów i 11 arów)
w bezpośrednim sąsiedztwie Posterunku Policji. W ten sposób zostanie dla
Muzeum Romantyzmu przygotowany teren, aby powstał piękny kompleks
zabytkowy.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski poparł propozycję Wójta
Gminy, że jest to jedyna okazja do pozbycia się budynku, który jest w rozsypce.
W związku z powyższym poprosił o pozytywną akceptację tej sprawy przez
radnych,

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami Hubert Olszewski przedstawił
projekt Uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty do zastosowania przy
sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej Szkoły Podstawowej
w Opinogórze Górnej na rzecz Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan radnych 15, na sesji
uczestniczyło 14, większością głosów ( 11 za, 1 przeciwny, 2 wstrzymujące)
przyjęła Uchwałę w sprawie udzielenia bonifikaty do zastosowania przy
sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej Szkoły Podstawowej w
Opinogórze Górnej na rzecz Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

Ad.t.8.

Wojciech Tymkowski Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno —
Administracyjnego Szkół wyjaśnił, że od nowego roku szkolnego w Gimnazjum
w Opinogórze Górnej został zatrudniony pedagog. Do tej pory godziny
pedagoga przypadały Pani dyr. Jadwidze Toporowskiej. W związku
z powyższym proponuje się zwolnienie Dyrektora Gimnazjum z tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych. Przedstawił stosowny
projekt uchwały



Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
uchwały w sprawie zwolnienia Dyrektora Gimnazjum w Opinogórze Górnej
z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych od dnia
1 września 2007 roku.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan radnych 15, na sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę.

Ad.pkt.9.

Elżbieta Pełka — Karpińska inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej
i ochrony środowiska wyjaśniła, że w 2005 roku Rada Gminy uchwaliła
Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie gminy Opinogóra
Górna. W rozdziale V widnieje zapis, że wprowadza się obowiązek
gromadzenia odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości na
terenach zabudowy kolonijnej do worków zakupionych w PUK. W niniejszym
Regulaminie nie została określona częstotliwość wywozu odpadów
gromadzonych w workach. Dlatego też proponujemy zmianę, aby odpady
komunalne gromadzone w workach odbywały się z częstotliwością wywozu raz
w miesiącu. Ponadto proponuje się wprowadzenie zmian w Regulaminie:
w rozdziale V dodaje się pkt. 13 w brzmieniu „ Odbiór odpadów komunalnych
gromadzonych w workach odbywa się z częstotliwością wywozu raz
w miesiącu”, i w rozdziale XII 5 59 dodaje się „ Do sprawowania kontroli
przestrzegania przepisów określonych w niniejszym Regulaminie upoważniona
jest Komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy” natomiast 5 60 skreśla się.
Następnie przedstawiła stosowny projekt Uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Opinogóra Górna.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan radnych 15, na sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę.

Ad.];kt.10.

Skarbnik Gminy Elżbieta Kowalska zaproponowała zmiany w budżecie
gminy na 2007 rok. W dochodach w dziale transport i łączność — l4.000,00 zł,
zmniejszenie planu, dostosowanie do faktycznie otrzymanej dotacji z FOGR na
dofinansowanie modernizacji drogi gminnej w Chrzanowie, w dziale
gospodarka mieszkaniowa — 50.100,00 zł zwiększenie planu z tytułu sprzedaży
działki dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, w dziale bezpieczeństwo



publiczne i ochrona przeciwpożarowa — 54.900,00 zł, dotacja z MUW na
dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Sosnowo, w dziale
dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej — 200.000,00 zł, zmniejszenie planu
dochodów podatku od nieruchomości spowodowane korektą deklaracji
podatkowej firmy Europol Gaz, W dziale gospodarka komunalna i ochrona
środowiska — 6000,00 zł, zmniejszenie planu spowodowane małym
zainteresowaniem mieszkańców darowiznami na rzecz rozwoju infrastruktury
komunalnej. W wydatkach w dziale transport i łączność — 60.000,00 zł w tym:
50.000,00 zł na wykup gruntów od mieszkańców gminy oraz wykonanie
dokumentacji technicznych pod budowę nowych dróg z udziałem środków
unijnych i l0.000,00 zł na remonty bieżące dróg, w dziale bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa — korekta planu wydatków majątkowych,
z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Sosnowo,
w dziale obsługa długu publicznego — 20.000,00 zł na spłatę odsetek od
zaciągniętych kredytów. Następnie 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 na stan radnych 15, obecnych na sesji
było 14, jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na
2007 rok.

Ad.nktJ ] .

Skarbnik Gminy Elżbieta Kowalska wyjaśniła, że zgodnie z planem
przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2007 zaplanowane jest
zaciągnięcie kredytu w wysokości 400.000,00 zł na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek. Realizacja budżetu zbliża się ku końcowi
roku i sytuacja finansowa gminy zmusiła nas do zaciągnięcia kredytu. O kredyt
będziemy ubiegać się w miejscowym Banku Spółdzielczym, który obsługuje
nam budżet i który zaproponował nam najkorzystniejsze warunki obsługi,
tj. 56 tys. zł. Kredyt spłacony będzie w latach 2008 — 2010, z roczną karencją
w spłacie: w 2008 roku — 50.000,00 zł, w 2009 roku l75.000,00 zł, w 2010 roku
— l75.000,00 zł. Żródłem zabezpieczenia spłat będą wpływy z podatku rolnego
i podatku od nieruchomości. Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła projekt
uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2007.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
Uchwały.
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Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan radnych 15, na sali obecnych
było 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XII/57/07 w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego w roku 2007.

Ad.pkt.12.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski przedstawił informację
o oświadczeniach majątkowych radnych Gminy Opinogóra Górna za 2006 rok..
Do złożenia oświadczeń majątkowych zobowiązanych było 14 radnych Gminy
Opinogóra Górna. Po przeanalizowaniu złożonych oświadczeń stwierdzono, że
oświadczenia majątkowe złożyli w terminie wszyscy radni. W złożonych
oświadczeniach w czterech przypadkach radni: Jerzy Wójcicki, Grzegorz
Kuczyński, Izabela Kołakowska, Krzysztof Szczypek nie wykazali dochodów
wynikających z PIT—37 za 2006 r, radny Marian Pikus nie wykazał żadnego
dochodu z gospodarstwa rolnego o pow. 18,5 ha oraz wszystkich dochodów
wynikających z PIT-37 za 2006 r, a radny Andrzej Kuc nie wykazał żadnego
przychodu/dochodu z prowadzonego gospodarstwa o pow. 94 ha.

Ad.pkt.13.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska przedstawił informację
o oświadczeniach majątkowych pracowników Urzędu Gminy i kierowników
jednostek organizacyjnych za 2006 rok. Spośród pracowników Gminy do
złożenia oświadczeń majątkowych zobowiązani byli: Zastępca Wójta Gminy,
Sekretarz i Skarbnik Gminy, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Dyrektor
Gminnego Zespołu Ekonomiczno—Administracyjnego Szkół, Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury,
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej, Dyrektor Gimnazjum w Opinogórze
Górnej, Dyrektor i Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej w Opinogórze
Górnej, Dyrektorzy Szkół Podstawowych w: Dzboniu, Kołaczkowie, Woli
Wierzbowskiej, oraz Kierownik filii Szkoły Podstawowej w Trętowie-Pełzach.
Po przeanalizowaniu złożonych oświadczeń stwierdzono, że oświadczenia
majątkowe złożyli w terminie wszystkie osoby zobowiązane i nie stwierdzono
żadnych nieprawidłowości.

Ad.nkt.14.

Radny Michał Gnas:

- zapytał czy pieniądze ze sprzedaży placu i budynku byłej Szkoły
w Opinogórze Górnej można przeznaczyć na utwardzenie parkingu przy
Szkole w Opinogórze lub na inny cel związany z oświatą?,
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- kilkakrotnie zgłaszana była do Urzędu Gminy awaria lampy
oświetleniowej na osiedlu w Opinogórze Górnej i lampa dalej się nie
świeci.

Radny Dariusz Goździewski zapytał, czy będą jeszcze w tym roku
zwiększone środki pieniężne na bieżące remonty dróg?

Sołtys wsi Kołaki Budzyno Tadeusz Kocięcki i sołtys wsi Bacze Andrzej
Konwerski zwrócili się z prośbą o przywrócenie poprzedniej lokalizacji
przystanku autobusowego dla wsiadających do Ciechanowa. Przystanki zostały
oddalone od zwartej zabudowy i wiat przystankowych o ok. 100 rn. Dzieci
i młodzież dojeżdżająca do szkół nie może korzystać z istniejących wiat.

Sołtys wsi Pokojewo Jan Czaplicki stwierdził, że firma, która wygrała
przetarg na przywożenie materiału na remonty bieżące dróg wiejskich jest firmą
nieterminową. Zgłosiliśmy dość dawno potrzebę przywiezienia żwiru i do
chwili obecnej usługa nie została wykonana.

Radny Mirosław Kaminski zwrócił się z prośba o ustawienie znaku
ograniczania tonażu samochodów ciężarowych do 12 ton na drodze we wsi
Władysławowo oraz zwrócenie większej uwagi na zaśmiecanie terenu gminy
a szczególnie na rowy przydrożne drogi Opinogóra — Chrzanówek.

Radna Teresa Matuszewska zgłosiła awarie oświetlenia ulicznego
w Rembowie.

Radny z Kobylina Kazimierz Rostkowski zgłosił potrzebę naprawy
wyrwy na moście w Łękach.

Sołtys z Wilkowa Małgorzata Filipowicz zwróciła się z prośbą
o naprawę wyrw na drodze Wilkowo- Rąbież.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił:

- działka, którą chcemy sprzedać przy byłej szkole w Opinogórze Górnej
to w ok. 30% nieużytki. Pieniądze, które pozyskamy ze sprzedaży działki
i budynku wkalkulujemy w bieżący budżet, chyba, że radni zdecydują aby
za te pieniądze zbudować parking to tak się stanie, chociaż uważam, że
budowa parkingu nie jest budową pierwszej potrzeby, są inne pilniejsze
potrzeby,

- awarię lamp ulicznych w Opinogórze Górnej i Rembowie zgłosimy do
Zakładu Energetycznego w Ciechanowie,
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w tym roku nie jest planowane zwiększenie środków pieniężnych na
remonty bieżące dróg. Jeżeli droga nie będzie przejezdna, to środki będą
musiały się znaleźć,

— wystąpimy z pismem do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
Rejon Drogowy w Ciechanowie o przywrócenie lokalizacji przystanków
autobusowych w Kołakach Budzynie i Baczach oraz do PKS
o umieszczenie rozkładu jazdy autobusów,

- ponaglimy sprawcę przywozu materiału na remont drogi w Pokojewie,
- wystąpimy do Zarządu Dróg Powiatowych w Ciechanowie

o uporządkowanie rowów przydrożnych jak też o ustawienie znaku
ograniczenia tonażu do 12 ton dla samochodów ciężarowych na drodze
wewnętrznej we Władysławowie,

- w trybie pilnym zlecę napraWę wyrwy na moście w Łękach,
- z remontem drogi asfaltowej Wilkowo — Rąbież proponuje poczekać,

ponieważ jesteśmy w trakcie Opracowywania dokumentacji na
przebudowę tej drogi.

Ad.];ktJS

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:

- zostały wymienione okna w świetlicy w Łagunach,
- zakończony został remont Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie,
- zakończona została budowa garaży OSP w Opinogórze Górnej,
- kilkakrotnie występowałem do władz powiatowych w sprawie budowy

chodnika przy drodze od wyjazdu drogi z Pomorza do placu kościelnego
w Opinogórze Górnej. Starosta odpowiedział, że na przyszły rok jest
planowany remont drogi Chrzanówek — Opinogóra i chodnik może być
budowany jeżeli będzie wsparcie finansowe gminy. W związku
z powyższym proszę Pana Przewodniczącego Rady Gminy o poddanie
pod głosowanie , czy takie wsparcie finansowe z naszej gminy otrzyma
powiat na budowę chodnika.

Radny powiatu Janusz Sosnowski wyjaśnił, że droga powiatowa
Chrznówek — Opinogóra jest planowana do modernizacji w roku 2008.
Priorytetem Starosty jest budowa dróg i na razie nic nie mówi się
o budowie chodników. Może jednak warto poczekać, jest to droga
powiatowa i przy jej budowie powiat znajdzie w końcu środki na
budowę chodnika. Nasza gmina ma na co wydawać pieniądze, wiele do
budowy jest dróg gminnych. Rada Powiatu przyjęła, chociaż byłem
przeciwny tej decyzji, że przy budowie dróg powiatowych w 50 % będzie
dopłacała gmina. Jest to nie Sprawiedliwe podejście do sprawy, nie
wszystkie gminy stać na dopłatę budowy dróg powiatowych.
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Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że Starosta na dzień dzisiejszy
chce od Rady Gminy tylko deklarację o wsparciu finansowym bez
określenia kwoty.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski dał pod głosowanie
wniosek Wójta Gminy dotyczący deklaracji finansowej na budowę
chodnika w Opinogórze Górnej.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan radnych 15, na sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła wniosek.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:

- zbudowana została pętla autobusowa w Klonowie,
- trwa przebudowa drogi Opinogóra — Dzbonie, i żeby nie nasze

dofinansowanie w kwocie” 100 tys. zł , to prawdopodobnie odcinek tej
drogi w samej Opinogórze nie byłby zbudowany, a tym bardziej chodnik
w Opinogórze Dolnej,

- wpłynął również wniosek o położenie chodnika od mieszkańców
Opinogóry Górnej w kierunku starego budynku Urzędu Gminy, nawet jest
krytyka dlaczego wybudowano chodnik w Opinogórze Dolnej a nie w
Opinogórze Górnej. W tej sprawie jest pismo od Pana Starosty, w którym
się mówi, że w projekcie budżetu Powiatu Ciechanowskiego na rok 2007
w planach zadań inwestycyjnych zostało ujęte przedsięwzięcie pt.
„Przebudowa odcinka drogi powiatowej — przejście przez Opinogórę
Górną”. W ramach środków planuje się przebudowę odcinka drogi
między wjazdem do Urzędu Gminy do skrzyżowania z drogą powiatową
Opinogóra — Długołęka. Po sporządzeniu dokumentacji technicznej
i kosztorysu inwestorskiego nie umieszczono budowy chodnika dla
pieszych na w/w odcinku drogi,

- wpłynęły uwagi odnośnie zjazdów na pola z drogi Opinogóra — Dzbonie.
Jest to droga powiatowa, o zjazdach decyduje Zarząd Powiatu, a nie Wójt
Gminy. Jednak wystąpiliśmy z pismem do Zarządu Powiatu i zjazdy będą
wykonane.

Radny powiatu Janusz Sosnowski potwierdził, że zasadne było
dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł na budowę drogi Opinogóra —
Dzbonie. Gdyby nie było przekazania środków pieniężnych to droga w
całości nie byłaby zrobiona, pozostałby odcinek w samej miejscowości
Opinogóra Górna oraz nie byłby położony chodnik.
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Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:

- budowa chodnika w Opinogórze Dolnej to duża zasługa Pana Starosty
Ciechanowskiego,

- w Bogucinie mieszkańcy zmienili dach na budynku po byłej zlewni
mleka, który przeznaczyli na świetlicę wiejską,

- z Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy 54.900 zł na zakup samochodu
strażackiego dla jednostki OSP w Sosnowie,

- czynimy starania o pozyskanie z Państwowej Straży Pożarnej drugiego
samochodu strażackiego dla OSP Opinogóra Górna. Jednostka ta jest
w Krajowym Systemie Ratownictwa i powinna mieć dwa samochody.
Same wyposażenie samochodu, który chcemy nabyć jest warte 50 tys. zł,
a my zakupilibyśmy za 30 tys. zł,

- na terenie naszej gminy w sołectwach Władysławowo, Kąty, Dzbonie ma
powstać firma wiatrakowa licząca 24 wiatraki, które będą wytwarzały
energię elektryczną. Mieszkańcy tych miejscowości poza wiedzą Wójta
Gminy podpisali z firmą umowy na wydzierżawienie gruntów.
W związku z tym firma zorganizowała spotkanie w Urzędzie Gminy
25 września br. z mieszkańcami, którzy podpisali umowy. Dyrektor na
tym spotkaniu osobiście przeprosił Wójta Gminy za to, że wcześniej nie
poinformował o planowanej inwestycji w gminie. Ponadto jest druga
firma zainteresowana ustawieniem wiatraków w naszej gminie
w sołectwach: Wilkowo, Kołaki Budzyno, Kołaki Kwasy i Rąbież,- odbywa się kontrola drogi Opinogóra — Pomorze i w najbliższym czasie
odbędzie się budowa trzech zjazdów, które nie były umieszczone
wplanie,

- odbyła się modernizacja drogi Ciechanów-Pułtusk, i zjazd na drogę do
Opinogóry Górne, nie był z nami uzgadniany. Ponadto w Pomorzu została
zmieniona lokalizacja zatok. Zostały one zbudowane przy
skrzyżowaniach, zgodnie z wytycznymi w tym zakresie,

- po długich staraniach udało się uchwalić Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, który powinien być aktualny
w miesiącu grudniu br.

Z—ca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska — co jakiś czas wraca sprawa
zaśmiecania gminy. Wysypisko śmieci zostało zlikwidowane w naszej gminie
trzy lata temu i mieszkańcy zawierają umowy z PUKiem Ciechanów na wywóz
odpadów, jednak wielu mieszkańców jeszcze takich umów nie zawarło.
Przepisy porządkowe nakładają obowiązek utrzymania czystości w gminie na
mieszkańców, a na Wójta Gminy kontrolę nad wykonywaniem tego obowiązku.
W związku z powyższym przygotowaliśmy pisma do sołtysów z prośbą
o powiadomienie mieszkańców o zawieranie umów z PUK Ciechanów,
ponieważ w miesiącu listopadzie br powołana Komisja wyjedzie w teren
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i przeprowadzi wyrywkową kontrolę, na pewno zacznie kontrole od
miejscowości Opinogóra Górna. Sołtysi mieli problem z rozliczeniem się za
pobrane worki z PUKiem, wyszliśmy naprzeciw i gmina będzie zakupywała
worki. Ponadto w niektórych sołectwach są ustawione pojemniki na plastik,
które bardzo szybko są napełniane, w związku z tym prośba o wrzucanie
zgniatanych butelek.

Agama

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

Protg 'łowała: Przewodni . ”dy Gminy
Cl, ing ,Elżbieta Borowska JanLGo dz ewski
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