
PROTOKÓŁ NrXLII/lO
z XLII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej

w dniu 8 września 2010 r. w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej
pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy

Jana Goździewskiego.

Obrady rozpoczęto o godz. 1000 i zakończono o godz. 1200.

Stan radnych - 15
Uczestniczyło - 14
Radny nieobecny:
- Jerzy Wójcicki

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

Stanisław Wieteska — Wójt Gminy
Małgorzata Kołakowska — Z-ca Wójta Gminy
Beata Golasińska — Sekretarz Gminy
Ewa Wójcik — Skarbnik Gminy
Ewa Żórawska — p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Natalia Goździewska — Kierownik USC
Piotr Czyżyk — Kierownik referatu infrastruktury, gospodarki
nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska

8. Alicja Stryczniewicz — podinspektor ds. planowania i inwestycji
9. Zofia Pikus — Dyrektor GOK
10.Halina Larenta —- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
11.Radosław Rybicki — Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Modernizacji

Terenów Wiejskich
12.Roman Kochanowicz -— Dyrektor Muzeum Romantyzmu
13.Mieczysław Leszczyński — radny powiatu
14.Stanisław Leszczyński — Prezes GS”SCH”
15.Ireneusz Różalski — „IROMED”
16.Jerzy Niedziałkowski — Dyrektor BS
l7.Mieczysław Piotrowski -— przedstawiciel Kółek i Organizacji Rolniczych
18.Sołtysi wg listy obecności — 39

FQS—"PFP?”

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:



p_— . Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
. Przyjęcie protokółu z XLI Sesji Rady Gminy.
. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące

uchwał sesyjnych.
Podjecie uchwały w sprawie planu miejscowego zagospodarowania
przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości
Władysławowo.

.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla 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.

. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działki
gruntu nr 93/2 w obrębie Pałuki gmina Opinogóra Górna.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy lokalu
gospodarczego i lokalu garażowego zlokalizowanych w budynku
wielolokalowym w miejscowości Kołaczków gmina Opinogóra Górna.

. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/127/09 Rady
Gminy Opinogóra Górna 2 dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie
upoważnienia Pani Natalii Goździewskiej do prowadzenia postępowania
wobec dłużników alimentacyjnych oraz uchwały Nr XXVII/ 135/09 Rady
Gminy Opinogóra Górna 2 dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie
upoważnienia Pani Ewy Żurawskiej — kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej do prowadzenia postępowania
wobec dłużników alimentacyjnych.

. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy na rok 2011
Gminy Opinogóra Górna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póżn.
zm.).

10.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Odnowy
Miejscowości Opinogóra Górna.

ll.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Opinogóra Górna
na rok 2010.

12.Wolne wnioski i zapytania.
13.Sprawy bieżące.
14.Zamknięcie obrad.



Ad.gkt.2.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski poinformował, że
protokół z XLI 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 XLI Sesji Rady Gminy z dnia 8 lipca 2010
roku.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski dał pod głosowanie
przyjęcie wniosku.

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

Ad.pkt.3.

Sołtysi i zaproszeni goście nie zgłosili wniosków ani zapytań
dotyczących uchwał sesyjnych.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że na sesję został zaproszony
Pan Radosław Rybicki Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Modernizacji
Terenów Wiejskich, któremu w podziękowaniu za dobrą współpracę wręczony
został medal okolicznościowy „XX—lecie samorządu gminnego”. Również za
dobrą współpracę Wójt Gminy wręczył odlew dworku opinogórskiego
Dyrektorowi Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej Panu Romanowi
Kochanowicz.

Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich
Radosław Rybicki podziękował za zaproszenie na sesje, za medal
okolicznościowy XX lecia samorządu opinogórskiego. Poinformował o
zamierzeniach, o planach na przyszłość, o wdrążaniu pomocy finansowej.
Podziękował Wójtowi Gminy za dobrą współpracę, radnym życzył
podejmowania rozsądnych decyzji na swych posiedzeniach.

Dyrektor Muzeum Romantyzmu Roman Kochanowicz podziękował za
zaproszenie na sesje, za odlew dworku opinogórskiego i za dobrą współpracę z
samorządem gminnym. Poinformował, że otrzymał w użyczenie teren parkingu
przy kościele opinogórskim, dokumentacja na parking jest już opracowana przez
gminą i budowa pradpodobnie nastąpi w 2011 roku. Również
opracowaliśmy projekt renowacji całego parku i budowę zaplecza (powozownia,
plac zabaw dla dzieci, ptaszamia, parking), realizacja w 2012 roku. Planujemy



też w 2012 roku zrealizować projekt na budowę zespołu hotelarskiego po byłej
szkole w Opinogórze Górnej.

Ad.t.4.

Podinspektor ds. planowania i inwestycji Alicja Stryczniewicz wyjaśniła,
że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu
miejscowości Władysławowo obejmuje obszar 3 ha, na którym mogą być
realizowane wielko powierzchniowe obiekty handlowe. Obszar ten sąsiaduje z
terenem o podobnej funkcji objętym obowiązującym planem miejscowym.
Łącznie te dwa plany obejmują obszar 21 ha tylko pod lokalizację obiektów
handlowych. Następnie przedstawiła stosowny projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Gożdziewski wniósł o podjęcie
Uchwały

Rada Gminy W głosowaniu jawnym na. stan radnych 15, na sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie planu miejscowego
zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu
miejscowości Władysławowo.

Ad.pkt.5.

Podinspektor ds. planowania i inwestycji Alicja Stryczniewicz wyjaśniła,
że na wniosek właścicieli gruntów położonych na terenie gminy została podjęta
uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego gminy dla fragmentów wsi w zakresie
wprowadzenia możliwości podpiwniczenia budynków oraz zwiększenia ich
wysokości. Zmiany te są zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy. Procedura sporządzania zmian trwała
rok. Uzyskano wymagane uzgodnienia i opinie, projekt planu został podany do
publicznego wglądu i zorganizowana dyskusja publiczna. W wyznaczonym
terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski do zmiany planu. Następnie
przedstawiła stosowny projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Gożdziewski wniósł o podjęcie
Uchwały

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14 radnych, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 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

Ad.];ktń.

Kierownik referatu infrastruktury, gospodarki nieruchomościami,
rolnictwa i ochrony środowiska Piotr Czyżyk wyjaśnił, że Państwo Krystyna i
Mirosław Zygnerscy byli do dnia 31 sierpnia 2010 r. dotychczasowymi
dzierżawcami działki nr 93/2 z obrębu nr 93/2 Pałuki. Wcześniejszym jej
dzierżawcą użytkownikiem byli ich rodzice, z którymi doprowadzili ten teren do
kultury rolnej własnymi nakładami. Z dniem 1 września 2010 r. wygasła umowa
dzierżawy zawarta pomiędzy Gminą Opinogóra Górna a Panią Zygnerską. Pani
Zygnerska zwróciła się z prośbą do tut. Urzędu Gminy o przedłużenie umowy
dzierżawy argumentując, że od roku 1962 użytkowali ten teren wspólnie z
rodzicami (teściami). W związku z powyższym Wójt Gminy Opinogóra Górna
wychodząc naprzeciw prośbie Państwa Zygnerskich przedstawia w/w. Sprawę
ewentualnej dzierżawy bez zachowania przetargowego trybu zawarcia umowy
Radzie Gminy Opinogóra Górna. Następnie przedstawił stosowny projekt
uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
działki gruntu nr 93/2 w obrębie Pałuki gm. Opinogóra Górna

Ad.pkt.7.

Kierownik referatu infrastruktury, gospodarki nieruchomościami,
rolnictwa i ochrony środowiska Piotr Czyżyk wyjaśnił, że Pani Mirosława
Chylińska jest obecnie właścicielką lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na
działce nr 228/2 w obrębie Kołaczków, zakupiła lokal od Pana Krzysztofa
Lasockiego, który był dotychczasowym właścicielem w. lokalu i jednocześnie
dzierżawcą lokalu garażowego i lokalu gospodarczego, które stanowiły jednolitą
całość gOSpodarczą z lokalem mieszkalnym. W lipcu bieżącego roku umowa
dzierżawy z Panem Lasockim wygasła. Tryb przetargowy w tej sytuacji mógłby
spowodować, że w. lokale garażowy i gospodarczy trafiłyby do osoby nie
związanej z lokalem mieszkalnym zlokalizowanym w budynku na tej samej
działce co wydzierżawiane lokale. Następnie przedstawił stosowny projekt
uchwały.



Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
lokalu gospodarczego i lokalu garażowego zlokalizowanych w budynku
wielolokalowym w m. Kołaczków gm. Opinogóra Górna.

Ad.nkt.8

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ewa Żurawska
wyjaśniła, że na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów z dnia 7 września 2007 r. (Dz. U. nr 192, poz. 1378) tekst jednolity z
dnia 15 grudnia 2008 r. (Dz. U. 2009 Nr 1, poz. 7) art. 8b (podmioty
upoważnionej) organ właściwy dłużnika może upoważnić w formie pisemnej
swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika ośrodka pomocy
społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę na
wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki
organizacyjnej gminy do podejmowania działań wobec dłużników
alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach
decyzji. W związku z delegacją do wydawania upoważnienia przez Wójta
Gminy w zakresie możliwości upoważnienia osób wymienionych w art. 8
cytowanej ustawy do prowadzenia postępowania wobec dłużników
alimentacyjnych i wydawania w tym zakresie decyzji należały uchylić uchwały
Rady Gminy upoważniające Kierownika GOPS i inspektora do spraw
postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Następnie przedstawiła
stosowny projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie uchylenia uchwały
Nr XXVI/127/09 Rady Gminy Opinogóra górna z dnia 29 stycznia 2009 r. w
sprawie upoważnienia Pani Natalii Goździewskiej do prowadzenia
postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz uchwały Nr
XXVII/ 135/09 Rady Gminy Opinogóra Górna 2 dnia 6 kwietnia 2009 r. w
sprawie upoważnienia Ewy Żurawskiej — kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej do prowadzenia postępowania wobec
dłużników alimentacyjnych.



Ad.pkt.9

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Natalia Goździewska wyjaśniła, że
wykonując postanowienia przepisu zawartego w ustawie z dnia 24 kwietnia
2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Rada Gminy
uchwala program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Współpraca organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi
może odbywać się poprzez zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji
zadań publicznych, wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach
działalności, konsultowanie z organizacjami pozarządowymi, odpowiednio do
ich zakresu działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej organizacji. Opracowany Program
współpracy Gminy Opinogóra Górna, stanowi wyraz zaangażowania wielu
partnerów w stworzenie optymalnego planu współpracy, na zasadach
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej
konkurencji i jawności. Wskazano w nim priorytetowe obszary współpracy w
realizacji zadań publicznych, zasady udziału organizacji pozarządowych w
działaniach programowych samorządu. Następnie przedstawiła stosowny projekt
uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjecie
uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia Programu
współpracy na rok 2011 Gminy Opinogóra Górna z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z
póź. zm.).

Ad.nktJO

Z-ca Wójta Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że zmiana Planu Odnowy
Miejscowości Opinogóra Górna związana jest ze zmianą rozporządzenia
dotyczącego wprowadzenia nowych elementów, jakie powinien zawierać plan
odnowy miejscowości. W zatwierdzonym Planie Odnowy Miejscowości
Opinogóra Górna należało wprowadzić opis obszarów o szczególnym znaczeniu
dla zawiązywania kontaktów mieszkańców, oraz zgodnie z uchwałą zebrania
mieszkańców w sprawie przyjęcia zmian w POM, wprowadzenia do realizacji
modernizacji stadionu w Opinogórze Górnej. Następnie Z—ca Wójta Gminy
przedstawiła stosowny projekt uchwały.



Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
Uchwały.

Rada Gminy W głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian
w Planie Odnowy Miejscowości Opinogóra Górna.

Ad.pkt.ll.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik poinformowała o propozycjach zmian w
budżecie gminy na 2010 rok. Szczegółowe zmiany zostały omówione w
załącznikach oraz uzasadnieniu do uchwały.

Radny Dariusz Goździewski zapytał jaki procent byłoby zadłużenia na
koniec roku przy zaciągniętym kredycie w wysokości 575 tys. zł.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jeżeli zaciągnęlibyśmy kredyt w
wysokości 575 tys. zł to zadłużenie gminy na koniec roku będzie wynosić ok.
37 % na możliwe 60 %. Następnie przedstawiła stosowny projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2010 rok.

Ad.nktJZ.

Radny Krzysztof Szczypek podziękował, za rozwiązanie sprawy
odwodnienia miejscowości Wierzbowo, od 7 września trwają prace z tym
związane.

Sołtys z miejscowości Janowięta Leszek Pryciak zwrócił uwagę, że na
skutek odwodnienia miejscowości Wierzbowo, może zostać zalana miejscowość
Janowięta.

Sołtys z miejscowości Pajewo Króle Zdzisław Makowski zgłosił potrzebę
zbudowania w sołectwie 2 mostków.

Sołtys z miejscowości Wólka Łanięcka Stanisław Szczepanik zgłosił
potrzebę ustawienia w swoim sołectwie znaku „Wólka Łanięcka”



Sołtys z miejscowości Przytoka Henryk Płodziszewski zgłosił wniosek o
poprawę napisów na znakach drogowych, ponieważ po budowie drogi zostały
zmienione i są nieprawidłowe, był znak „Nieradowo 6 km”, teraz jest znak
„Nieradowo 1 km”, zamiast nazwy miejscowości „Krasne" jest napis „Kraski”

Sołtys z miejscowości Kąty Stanisław Kuczyński zgłosił wniosek o
obkopanie rowami drogi Ciechanów— Kąty — Opinogóra oraz uzupełnienie
brakujących przepustów przy tej drodze.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił:

Ad.pkt.l3.

dla miejscowości Wierzbowo 5 lat temu została opracowana
dokumentacja odwadniająca i dzięki temu problem mógłbyć
rozwiązany tak szybko. Ponadto nie ma obawy że odwadniając
Wierzbowo zalejemy Janowięta, woda zostanie odprowadzona do
rowów melioracyjnych,
wystąpimy z wnioskami do Powiatowego Zarządu Dróg w
Ciechanowie w sprawie budowy mostków, nieprawidłowych
znaków miejscowości, obkopania drogi rowami oraz uzupełnienia
przepustów

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:
wybudowano sieć wodociągową we Władysławowie na łącznej
długości 151 mb, - odbiór wykonanych robót został
przeprowadzony 30 lipca 2010 r.,
30 lipca 2010 roku odbył się odbiór odcinka sieci wodociągowej o
długości 279 mb. do gospodarstwa rolnego położonego na kolonii
wsi Pomorze, pozbawionego dostępu do sieci wodociągowej i
wody pitnej,
dokonano zwrotu poniesionych nakładów osobie prywatnej z
tytułu wybudowania sieci wodociągowej w m. Władysławowo,
zakończono przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej
w m. Kołaki Budzyno o długości 888 m.,
23 lipca 2010 r. dokonano odbioru przebudowy drogi gminnej o
nawierzchni asfaltowej na odcinku 400 m. w m. Rembowo,
23 lipca 2010 r. dokonano odbioru przebudowy drogi gminnej
nawierzchni asfaltowej w m. Trętowo Mazanięta na odcinku o
długości 1093,18 m.,
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5 sierpnia 2010 r. dokonano odbioru budowy nawierzchni
asfaltowej na drodze gminnej na osiedlu mieszkaniowym w

Opinogórze Górnej na odcinku 351,46 m.,
17 czerwca 2010 r. dokonano odbioru przebudowy drogi gminnej
w m. Niemierzyce na odcinku 408,32 m. — nawierzchnia
asfaltowa,
17 czerwca dokonano odbioru przebudowy drogi gminnej o

nawierzchni asfaltowej w m. Pałuki przy kościele parafialnym na
odcinku 92,89 m.,
zbudowano drogę asfaltową do Janowiąt,
przedłuża się budowa drogi W Kołakach Kwasach — został

podpisany aneks na przedłużenie wykonania zadania z uwagi na
trudne warunki atmosferyczne
wykonano remont mostu w Łękach,
zbudowano zatokę i wiatę przystankową dla dzieci ze

zlikwidowanej szkoły w Dzboniu,
uruchomiony został nowy przedłużony kurs autobusu dla

dowożenia dzieci po nowo wybudowanej drodze z Pokojowa,
gdzie kończył kurs, teraz autobus jedzie przez Sosnowo -— Załuże
— Wilkowo — Rąbież — Dzbonie do Opinogóry,
nie wydzierżawiono budynku w Dzboniu po zlikwidowanej
szkole, nikt się nie zgłosił na przetarg, obecnie budynek jest objęty

dozorem,
nie sprzedano budynku szkoły w Trętowie, pomimo 50 % obniżki

w 4-tym przetargu za l46.052,30 zł,
1 pażdziernika planowany jest przetarg na sprzedaż działek,

będziemy korzystać z energii elektrycznej na oświetlenie od

innego producenta i w ten sposób zaoszczędzimy w granicach
52,5 tys. zł,
przygotowujemy wnioski w ramach PROW dla Władysławowa,
Wierzbowa i Opinogóry Górnej (modernizacja „stadionu”, remont
pomieszczeń GOK,
przygotowujemy wniosek na termomodemizację Urzędu Gminy,
Poczty, Banku oraz Szkoły Podstawowej w Woli Wierzbowskiej,

łącznie będzie przygotowanych ok. 250 dokumentacji na

oczyszczalnie przydomowe —- czekamy na ogłoszenie terminu
składania wniosków,
podpisana została z marszałkiem województwa mazowieckiego
umowa na dofinansowanie w wysokości 293.250 zł projektu
„Rozwój e-usługi dla mieszkańców gminy Opinogóra Górna” -—

zostaną zakupione m.in. nowe komputery, a mieszkańcy będą
mogli wiele spraw z zakresy administracji załatwić przez internet
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o 10 sierpnia 2010 r. zamontowano 7 lamp oświetleniowych w
miejscowości Łęki,

. pobudowano 40 mb. sieci kanalizacji w m. Chrzanówek,
zbudowano szczelny zbiornik bezodpływowy na ścieki (›
pojemności Sm3 w Długołęce przy świetlicy,

. podaliśmy pisemne ogłoszenie do sołtysów o sprzedaży
samochodu marki „POLONEZ TRUCK” DC 1,6 który jest w
posiadaniu jednostki OSP Władysławowo. Cena zgodnie z wyceną
rzeczoznawcy wynosi 840 zł,

. otrzymaliśmy informację, że jest w opracowaniu dokumentacja na
budowę marketu pod Ciechanowem — będą nowe miejsca pracy
oraz dochód z podatku,

. na koniec września lub początek października planujemy odbyć
nadzwyczajną Sesję Rady -— sesję wyjazdową, aby zobaczyć i
ocenić co zrobiono w kadencji, również pamiątkowe zdjęcie do
gazety opinogórskiej

- na razie 18 sołectw dokonało wpłaty zbiórki pieniężnej dla
powodzian, do 21 września czekamy na zbiórkę zboża oraz na
pozostałe wpłaty,

' Prezes Gminnej Spółdzielni „SCH” wcześniej deklarował
przekazanie dla gminy budynku kotłowni przy sklepie w
Opinogórze Górnej pod potrzeby drużyny piłkarskiej „Opia”,
jednak nie mogliśmy się doczekać odpowiedzi wystąpiliśmy z
pismem — została odczytana treść pisma skierowana do GS”SCH”
i otrzymana odpowiedź na w/w pismo od GS”SCH”,

' przedstawiciel KRUS Ciechanów Jacek Biliński zorganizował
wśród sołtysów konkurs wiedzy z zakresu bezpieczeństwa,
higieny pracy i ekologii w rolnictwie.

Następnie Pan Jacek Biliński ogłosił wyniki konkursu i wręczył
nagrody. Nagrodę I otrzymał Stanisław Kuczyński sołtys z Kątów,
II nagrodę Janina Pikus sołtys z Wierzbowa, III nagrodę Teresa
Olszewska sołtys ze Dzbonia.

Ad.;Lkm.

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Przewodniczący Rady Gminy
Jan Goździewski zamknął obrady XLII Sesji Rady Gminy.

Protpkółowała:
.

Lg
Elżbieta Borowska
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