
PROIOĘÓŁ N_rXLIII/IO
z nadzwyczajnej XLIII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej

w dniu 6 pażdziernika 2010 r. W lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej
pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy

Jana Goździewskiego.

Obrady rozpoczęto o godz. 830 i zakończono o godz. 1400.

Stan radnych — 15
Uczestniczyło - 14
Radny nieobecny:
- Jabłoński Józef Cezary

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

[~J

:—

53:91:55”

Pkt.].

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
Piotr Czyżyk — Kierownik referatu infrastruktury, gospodarki
nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
Alicja Stryczniewicz — podinspektor ds. planowania i inwestycji
Elżbieta Pełka —— inSpektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony
środowiska

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.
2.
3.

4.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokółu z XLI Sesji Rady Gminy.
Objazd po terenie gminy celem oględzin inwestycji wykonanych w tej
kadencji.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy
Miejscowości Władysławowo na lata 2010 — 2017.

. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy
Miejscowości Wierzbowo na lata 2010 — 2017.

. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla
fragmentu miejscowości Chrzanówek I.



7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla
fragmentu miejscowości Władysławowo I.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla
fragmentu miejscowości Opinogóra Dolna

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy lokalu
użytkowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Opinogórze Górnej gmina
Opinogóra Górna ~

10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb,
sposób powoływania i odwoływania członków zespołu
interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego iimkcjonowania w
gminie Opinogóra Górna

1 l.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Opinogóra Górna.
12.0bwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy

Opinogóra Górna.
l3.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi złożonej przez Pana

Henryka Pingielskiego zam. 06-400 Ciechanów ul. Pułtuska 12/29.
14.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych na obszarze gminy Opinogóra Górna

15.Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej Gminy Opinogóra Górna.

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

17.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w
roku budżetowym 2010.

18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę
Opinogóra Górna powiatowi ciechanowskiemu.

19.Wolne wnioski i zapytania.
20.Sprawy bieżące.
21 .Zamknięcie obrad.

Ad.pkt.2.

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

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski dał pod głosowanie
przyjęcie wniosku.

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

Ad.gkt.3.

Objazd radnych po terenie gminy celem oględzin inwestycji wykonanych
w tej kadencji

Ad.pkt.4.

Podinspektor ds. planowania i inwestycji Alicja Stryczniewicz wyjaśniła,
że w miejscowości Władysławowo można wyróżnić dwa obszary o
szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających
nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na położenie oraz cechy
funkcjonalno-przestrzenne. Obszary te zaznaczono na mapie poglądowej.
Pierwszy obszar obejmuje teren szkoły podstawowej, boiska ogólnodostępnego,
urządzonego placu zabaw oraz ulicy Szkolnej. Z boiska korzystają dzieci oraz
młodzież starsza w czasie wolnym od zajęć. Jest to miejsce do spotkań i
aktywnego spędzania czasu. Zabawy dzieci na świeżym powietrzu i w
bezpiecznym otoczeniu są dla ich rozwoju niezwykle ważne. Obszar ten ze
względu na swoje położenie jest naturalnym miejscem spotkań mieszkańców. W
spotkaniach tych biorą udział zarówno starsi mieszkańcy, jak i ci najmłodsi.
Drugi obszar to teren świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP oraz ulica Edwarda
Krasińskiego. Obiekty te stały się naturalnym miejscem spotkań młodzieży oraz
osób starszych. Organizowane są imprezy okolicznościowe, spotkania wiejskie
oraz festyny. Następnie przedstawiła stosowny projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
Uchwały

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan radnych 15, na sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zatwierdzenia
zmian w Planie Odnowy Miejscowości Władysławowo na lata 2010 — 2017.



Ad.pkt.5.

Podinspektor ds. planowania i inwestycji Alicja Stryczniewicz wyjaśniła,
że w miejscowości Wierzbowo można wyróżnić obszar o szczególnym
znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu
kontaktów społecznych, ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-
przestrzenne. Obszar ten zaznaczono na mapie poglądowej. Obszar obejmuje
teren świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP wraz z boiskiem sportowym. Z boiska
korzystają dzieci i młodzież starsza w czasie wolnym od zajęć. Jest to miejsce
do spotkań i aktywnego spędzania czasu. Zabawy dzieci na świeżym powietrzu i
w bezpiecznym otoczeniu są dla ich rozwoju niezwykle ważne. Obszar ten ze
względu na swoje położenie jest naturalnym miejscem spotkań mieszkańców. W
spotkaniach tych biorą udział zarówno starsi mieszkańcy, jak i ci najmłodsi.
Organizowane są tu imprezy okolicznościowe oraz spotkania wiejskie.
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 radnych, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie
zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Wierzbowo na lata 2010 —
2017.

Ad.pkt.6.

Podinspektor ds. planowania i inwestycji Alicja Stryczniewicz wyjaśniła,
że teren, który obejmuje projekt uchwały w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna znajduje się na
terenach o dominującej funkcji mieszkaniowej. Na tych terenach realizowana
jest zabudowa mieszkaniowa i w celu przyśpieszenia procedury podziału
nieruchomości oraz uzyskania pozwoleń na budowę opracowanie planu wydaje
się zasadne. Zgodnie z art. 14 ust. 5 Wójt Gminy wykonał analizy zasadności
przystąpienia do sporządzania planu miejscowego dla fragmentu miejscowości
Chrzanówek 1. 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 przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości Chrzanówek I.



Ad.pkt.7.

Podinspektor ds. planowania i inwestycji Alicja Stryczniewicz wyjaśniła,
że, teren który obejmuje projekt uchwały w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra górna znajduje się na
terenach o dominującej funkcji mieszkaniowej. Na tych terenach realizowana
jest zabudowa mieszkaniowa i w celu przyśpieszania procedury podziału
nieruchomości oraz uzyskiwania pozwoleń na budowę opracowanie planu
wydaje się zasadne. Zgodnie z art. 14 ust. 5 Wójt Gminy wykonał analizy
zasadności przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego dla fragmentu
miejscowości Władysławowo 1. 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 przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości Władysławowo I.

Ad.|:_›kt.8

Podinspektor ds. planowania i inwestycji Alicja Stryczniewicz wyjaśniła,
ze, teren, który obejmuje projekt uchwały w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra górna znajduje się na
terenach o dominującej funkcji mieszkaniowej. Na tych terenach realizowana
jest zabudowa mieszkaniowa i w celu przyśpieszenia procedury podziału
nieruchomości oraz uzyskiwania pozwoleń na budowę opracowanie planu
wydaje się zasadne. Zgodnie z art. 14 ust. 1 Wójt Gminy wykonał analizy
zasadności przystąpienia do sporządzania planu miejscowego dla fragmentu
miejscowości Opinogóra Dolna. Następnie przedstawiła stosowny projekt
uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goz'dziewski wniósł o podjęcie
uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości Opinogóra Dolna.



Ad.nktć)

Kierownik referatu infrastruktury, gospodarki nieruchomościami, rolnymi
i ochrony środowiska Piotr Czyżyk wyjaśnił, że Pani Małgorzata Plewińska jest
dotychczasowym najemcą lokalu użytkowego na cele gabinetu
stomatologicznego a umowa najmu obowiązuje do dnia 31 grudnia 2011 r. Z
informacji, którą przedstawiła nam Pani Plewińska wynika, że aby prowadzić w
dotychczasowym miejscu gabinet stomatologiczny Narodowy Fundusz Zdrowia
wymaga przedstawienia obowiązującej umowy najmu lokalu przynajmniej na
trzy lata w przód. Dotychczas umowy były anektowane lecz po zmianie
przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami nie można anektować umów
najmu i należy stosować przepisy obowiązujące przy przetargach na sprzedaż
nieruchomości z zasobu gminy. W tej sytuacji należałoby ogłosić przetarg,
którego procedura jest czasochłonna a wnioskodawca musi uzyskać odpowiedź
w jak najkrótszym czasie. Istnieje jednak ustawowa możliwość odstąpienia od
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu ale musi wyrazić na to zgodę w
uchwale Rady Gminy Opinogóra Górna. W związku z powyższym przedstawił
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 wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
lokalu użytkowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Opinogórze Górnej gmina
Opinogóra Górna.

Ad.nktJO

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ewa Żórawska
zapoznała z propozycją regulaminu określającego tryb, sposób powoływania i
odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki
jego funkcjonowania w gminie. 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 uchwalenia
regulaminu określającego tryb, SpOSÓb powoływania i odwoływania członków



zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w
gminie Opinogóra Górna.

Ad.nktJ ].

Sekretarz Gminy Beata Golasińska zapoznała z proponowanymi
zmianami w Statucie Gminy Opinogóra Górna, a 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 Statucie
Gminy Opinogóra Górna.

Ad.nkt.12.

Sekretarz Gminy Beata Golasińska zapoznała z obwieszczeniem w
sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Opinogóra Górna.

Ad.nkt.l3.

Inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
Elżbieta Pełka-Karpińska wyjaśniła, że w dniu 2 września 2010 r. do Rady
Gminy wpłynęła skarga Pana Henryka Pingielskiego zam. Ciechanów ul.
Pułtuska 12/29. Pan Henryk Pingielski zarzuca Wójtowi Gminy, że nie
rozpatrzył sprawy związanej z uzyskaniem dotacji za dokonanie usunięcia
azbestu. Jest to zarzut niesłuszny. Pan Pingielska złożył w 2009 roku
informacje, że w 2010 roku dokona usunięcia płyt azbestowych z budynku
gospodarczego położonego w Opinogórze Górnej ul. Konwerskiego 6. Wstępny
wniosek o przyznanie dotacji na unieszkodliwienie azbestu na terenie gminy
Opinogóra Górna został złożony do WFOŚOGW w dniu 10 czerwca 2009 r. Na
liście zostały ujęte osoby, które złożyły informacje o zamiarze usunięcia płyt
azbestowych w 2009 roku. Pan Pingielska złożył 20 marca 2010 roku pismo
dotyczące dofinansowania wraz z fakturą, gdzie usługę wykonała firma przez
niego wybrana. W tym przypadku Gminę obowiązuje ustawa Prawo o
zamówieniu publicznym, która nakłada obowiązek przeprowadzenia
postępowania administracyjnego dotyczącego wyboru wykonawców i Gmina
nie ma możliwości zapłaty za usługi zlecone i fakturowane przez osoby
fizyczne.



Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marian Pikus wyjaśnił, że skarga
Pana Henryka Pingielskiego była rozpatrywana przez Komisję na posiedzeniu w
dniu 4 pażdziernika 2010 r. i uznała ją za bezzasadną, przygotowując
stanowisko na. podstawie przepisów: Kodeksu postępowania administracyjnego,
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji i rozpatrywania skarg i
wniosków, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo ochrony
środowiska, rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w
sprawie wymagań z zakresu wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest
wykorzystywany azbest. Następnie przedstawił Uchwałę Nr 2/10 Komisji
rewizyjnej w sprawie przygotowania stanowiska Rady Gminy Opinogóra Górna
na okoliczność skargi złożonej przez Pana Henryka Pingielskiego zam.
Ciechanów ul. Pułtuska l2/29tuska.

lnspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
Elżbieta Pełka-Karpińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia
skargi złożonej przez Pana Henryka Pingielskiego zam. Ciechanów ul. Pułtuska
12/29

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, większością głosów ( 13 za, 1 wstrzymujący) podjęła
Uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana Henryka
Pingielskiego zam. Ciechanów ul. Pułtuska 12/29.

Ad.nkt.l4.

Inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
Elżbieta Pełka-Karpińska zapoznała z wymaganiami jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych na obszarze gminy Opinogóra. Następnie przedstawiła
stosowny projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Gożdziewski wniósł o podjęcie
Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, na sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie określenia wymagań
jaki powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na



prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych na obszarze gminy Opinogóra Górna.

Ad.pkt.15

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik zapoznała z trybem prac nad projektem
uchwały budżetowej Gminy Opinogóra Górna, a następnie przedstawiła
stosowny projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, na sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie podjęło Uchwałę w sprawie trybu prac nad
projektem uchwały budżetowej Gminy Opinogóra Górna.

Ad.pkt.16

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik poinformowała o propozycjach zmian w
budżecie gminy na 2010 rok. Szczegółowe zmiany zostały omówione w
załącznikach oraz uzasadnieniu do 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.nkt.l7.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła, że zaistniała konieczność
zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 800.000 zł z
przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym
2010. Żródłem dochodu, z którego kredyt zostanie spłacony będzie Wpływ
środków z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Spłata
kredytu nastąpi w latach 2012 — 2015. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie
weksel „in blanco” i deklaracja wekslowa. Następnie Skarbnik Gminy
przedstawiła stosowny projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
Uchwały.
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Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, na sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego w roku budżetowym 2010.

Ad.nkt.18.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że jest możliwość pozyskania
13—letniego samochodu strażackiego JELCZ 010. W chwili obecnej na
wyposażeniu 9 jednostek OSP jest 10 samochodów pożarniczych, w tym sześć
beczkowozów, które w pełni zabezpieczają gotowość bojową gminy, ale biorąc
pod uwagę fakt, iż są to samochody ponad dwudziestoletnie, a dwie jednostki
OSP są w Krajowym Systemie Ratowniczo—Gaśniczym, gdzie obsługują rejon
powiatu i województwa, chcielibyśmy sukcesywnie odmładzać nasze zaplecze
sprzętowe.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła, że jest prOpozycja udzielenia
pomocy finansowej powiatowi ciechanowskiemu w kwocie 20.000 zł z
przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu Sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie. W związku
z powyższym 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 udzielenia pomocy
finansowej przez Gminę Opinogóra Górna powiatowi ciechanowskiemu.

Ad.nkt.l9.

Wolne wnioski i zapytania -— brak.

Ad.nkt.20.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:
o od 1 pażdziernika będziemy płacić mniej za energię elektryczną,

ponieważ w drodze przetargu zmieniliśmy dostawcę energii.
Zaoszczędzimy w ten sposób 52,5 tys. zł w stosunku rocznym tj.
18,5 %,

. zakończyliśmy zbiórkę dla powodzian, zebraliśmy 12 ton zboża,
12 bel sianokiszonki oraz ok. 26 tys. zł. Zboże i sianokiszonkę na
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własny koszt zawiózł p Gosiewski z Czernic. Na 40 sołectw w 10
sołectwach nie dokonano żadnej zbiórki,

' apeluję też o pomoc finansową dla dwojga dzieci 3 i 4-letnich z
naszej gminy, którzy ulegli poparzeniu podczas wypadku
samochodowego,

. w tej kadencji w gminie zrobiono bardzo dużo, pozyskano wiele
pieniędzy z zewnątrz, łącznie pobudowano 28 km dróg w tym 25
km. dróg asfaltowych, 36,8 % społeczeństwa gminy korzysta z
kanalizacji, w tej kadencji W każdym okręgu wyborczym była
prowadzona inwestycja.

Radna Izabela Kołakowska poparła apel o pomoc dla dwojga dzieci. Jest
członkiem Komitetu pomocy dzieciom, na koncie jest tylko 1.700 zł,
rehabilitacja dzieci będzie trwała ok. 3 lat, stąd prośba o pomoc finansową na
leki, głównie na bardzo drogie maści.

Ad.nkt.2l.

Poniewaz porządek sesji został wyczerpany Przewodniczący Rady Gminy
Jan Goździewski zamknął obrady XLIII Sesji Rady Gminy.

Protokółowała: Przewodniczący Rady Gminy
Ci:-_. .

Elżbieta HB orowska Jan Goździewski
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