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PROTOKÓŁ NrXV/2012
z XV Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej

w dniu 30 marca 2012 r. w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej
pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Gminy Jolanty Grochowskiej

Obrady rozpoczęto o godz. 930 i zakończono o godz. 1400.

Stan radnych - 15
Uczestniczyło - 15

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

Stanisław Wieteska — Wójt Gminy
Małgorzata Kołakowska — Z—ca Wójta Gminy
Beata Golasińska — Sekretarz Gminy
Ewa Wójcik — Skarbnik Gminy
Piotr Czyżyk — Kierownik referatu infrastruktury, gospodarki
nieruchomościami, rolnymi i ochrony środowiska
Hubert Olszewski — inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

7. Elżbieta Pełka-Karpińska — inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej
i ochrony środowiska

8. Anna Gąsiorowska— pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
9. Halina Larenta— Kierownik GBP
10.Jerzy Welenc — Komendant Posterunku Policji w Opinogórze Górnej
11.Jerzy Niedziałkowski— Bank Spółdzielczy
12.Pikus Marian — Izby Rolnicze
13.1acek Ruszczyński — radny powiatu
l4.Ireneusz Różalski — Kierownik NZOZ „IROMED”
15.Mieczysław Piotrowski — Przewodniczący KiOR
16.Sołtysi wg listy obecności — 39

PRAWE”:—

_c

Pkt.].

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska powitała radnych,
Wójta Gminy i pracowników Urzędu Gminy oraz zaproszonych gości.
Stwierdziła kworum władne do podejmowania

prawomocnych uchwał oraz
przeczytała porządek obrad Rady Gminy. Porządek sesji przewidywał:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Wizja lokalna budynku szkoły podstawowej w Trętowie.
Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy.
Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące
uchwał sesyjnych.
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5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opinogóra górna na
lata 2012-2017.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu zbycia nieruchomości oznaczonej
nr działki 40/2 z obrębu Kołaki-Budzyno gm. Opinogóra Górna.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego
pt. „Program aktywnej integracji w gminie Opinogóra Górna” w ramach
Programu Operacyjnego kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII:
Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój upowszechnianie
aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 — Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej realizowanego przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
2 Gmina Miejską Ciechanów na powierzenie realizacji zadania
publicznego dotyczącego możliwości korzystania przez mieszkańców
Gminy Opinogóra Górna z usług Środowiskowego Domu Samopomocy
Typu „A i B” w Ciechanowie.

9. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Opinogóra górna.
11.Podjęcie uchwały w sprawie Wprowadzenia zmian w budżecie gminy

na 2012 rok.
12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Opinogóra Górna w 2012 r.

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

Ad.2kt.2.

Radni dokonali wizji lokalnej budynku byłej szkoły w Trętowie.

Po powrocie radnych 2 wizji lokalnej, Wójt Gminy Stanisław Wieteska
stwierdził, że stan budynku po byłej szkole w Trętowie radni dzisiaj poznali,
natomiast sołtysom przybliżę informację. Budynku nie możemy sprzedać,
odbyło się już dziewięć przetargów. Łącznie poniesiono koszty ponad 17 tys. zł,
tj. organizacja przetargów 16 tys. zł oraz remont dachu 1,5 tys. Na początku
cena przetargowa wynosiła ok. 240 tys. zł, ostatni przetarg za kwotę 76 tys. zł
brutto, też się nie odbył z uwagi na brak chętnych. Proszę 0 wypowiedzi, czy
obniżamy cenę o dalsze 10% i ogłaszamy kolejny przetarg , czy remontujemy
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dach i czekamy ze sprzedażą. Jeżeli byśmy obniżyli o 10 % to cena do przetargu
wynosiłaby 60.500 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała wniosek pod
głosowanie — czy obniżamy cenę 0 10 % i przeznaczamy do sprzedaży
za 60.500 zł budynek z działką po byłej szkole w Trętowie.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15 większością głosów ( 12 za, 3 wstrzymujące) przyjęli wniosek
dotyczący obniżenia o 10% wartość i przeznaczenie do sprzedaży budynek wraz
z działką po byłej szkole w Trętowie tj. za kwotę 60.500 zł.

Ad.t.3.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska poinformowała,
że protokół z XIV Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna został napisany i radni
mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Robert Goździewski przedstawił
wniosek o przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2012
roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
przyjęcie wniosku.

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

Ad.t.4.

Przedstawiciel flrmy „GLOBAL” poinformował zebranych na temat
prowadzonych badań gazu łupkowego i odwiertów na terenie gminy, które będą
obejmować sołectwa ChrzanóWek, Władysławowo, Opinogóra Dolna i Bacze.

Ad.2kt.5.

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami Hubert Olszewski wyjaśnił,
że zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobem
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, rada gminy ma obowiązek uchwalenia
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
Z końcem 2011 roku upłynął czas obowiązywania Programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2017. Celem Programu na lata
2012-2017 jest określenie kierunków i sposobu działania w zakresie



gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opinogóra Górna. Stanowi
on planowaną politykę dotyczącą gminnego zasobu mieszkaniowego, dla której
punktem wyjścia są dane o zasobach, ich stanie, potrzebach. W związku
z powyższym zachodzi konieczność przyjęcia takiego Programu na kolejne lata.
Następnie inspektor przedstawił stosowny projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała uchwałę pod
głosowanie.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia
Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Opinogóra Górna na lata 2012-2017.

Ad.t.6.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że w 2005 roku została nabyta
na własność gminy działka w Kołakach Budzynie z zamiarem realizacji
inwestycji celu publicznego — budowy oczyszczalni ścieków dla miejscowości
Kołaki Budzyno, Wierzbowo i Wola Wierzbowska. Realizacja inwestycji nie
doszła do skutku a poprzedni właściciel gruntu zwrócił się z prośbą
o odprzedanie zakupionej nieruchomości skoro nie będzie realizowana
inwestycja gminna. W obecnym stanie prawnym sprzedaży takiej można
dokonać w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami tj. należy dokonać
oszacowania przez uprawnionego rzeczoznawcę obecnej wartości rynkowej
nieruchomości i przeprowadzenie procedury przetargowej. Zgodnie z ustawą
o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy
podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających
zakres zwykłego zarządu, dotyczących określenia zasad nabywania, zbywania
i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na
czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieokreślony. Wójt Gminy może
dokonać takiej czynności wyłącznie za zgodą rady gminy, i rada gminy
upoważniła Wójta Gminy do zawierania umów sprzedaży, najmu, dzierżawy,
jednak uchwała ta nie obejmuje możliwości odstąpienia od trybu przetargowego
zbycia nieruchomości. Jest zatem wolą właściwego organu jednostki
samorządowej w tej sytuacji Rady Gminy Opinogóra Górn wyrażenie takiej
indywidualnej zgody na odstąpienie od trybu przetargowego w stosunku
do poprzedniego właściciela. Działka w Kołakach Budzynie została zakupiona
za kwotę 7.800 zł na konkretny cel, który nie został zrealizowany, po nowej
wycenie wartość jej wynosi 11.280 zł. Sprawa była dokładnie analizowana
na posiedzeniach komisji i radni zaakceptowali bezprzetargowe odsprzedanie
działki.



Radna Anna Koral — Pan Wójt Gminy nie dodał informacji, że do nie
powstałej inwestycji trzeba dodać jeszcze koszty dokumentacji 160 tys. zł, Pan
Wójt naraził gminę na koszty i powinien ponieść konsekwencje. Uważam, że
jeżeli działka została zakupiona to bezzasadne ją sprzedawać, działka może się
przydać. Jeżeli są z tej działki dochody, podatki są płacone na bieżąco to nie ma
potrzeby jej sprzedaży. Ta działka również była przekształcana i też były
poniesione koszty. Dlaczego Pan Wójt nie mówi o poniesionych wszystkich
kosztach związanych z tą działką, mówi tylko o kwocie 7.800 zł.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że o wprowadzeniu do planu
inwestycji decyduje nie Wójt tylko Rada Gminy, i taka była decyzja Rady.
Ponadto przekształcenie tej działki w Kołakach Budzynie kosztowało 400 zł.
Radna twierdzi, że naraziłem gminę na koszty, jest to nieprawda ponieważ
w roku 2009 Rada Gminy zdecydowała, że jeżeli nie można było złożyć
wniosku o dofinansowanie tej inwestycji to należy przygotowywać się do
budowy oczyszczalni przydomowych i wtedy można już było sprzedać działkę.
Prawdą jest, że ponieśliśmy koszty dokumentacji na oczyszczalnię i
kanalizację ponad 160 tys. zł, ale może zmieni się świadomość mieszkańców
Wierzbowa czy Woli Wierzbowskiej i może dokumentacja na kanalizację w
przyszłości będzie wykorzystana. Natomiast nie będzie budowana kanalizacja
zbiorcza w Kołakach Budzynie, ponieważ w tej miejscowości prawie wszyscy
będą mieli pobudowane oczyszczalnie przydomowe. Budowa oczyszczalni
zbiorczej w Kołakach Budzynie byłaby niezasadna ekonomicznie, gdyż
zwiększyło by się koszty budowy kanalizacji dla tych dwóch miejscowości.
Odległość z Woli Wierzbowskiej do Kołaków Budzyna wynosi ponad 1 km. W
związku z zaniechaniem tej inwestycji nastąpi odpisanie kosztów tej
dokumentacji. Koszt przygotowania dokumentacji na oczyszczalnię wyniósł
48.556 zł.

Radny Robert Goździewski stwierdził, że powinniśmy zakończyć temat
odsprzedania działki, sprawa dyskutowana na Komisjach i powinna być
odsprzedana bezprzetargowo.

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami Hubert Olszewski przedstawił
stosowny projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała uchwałę pod
głosowanie.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15, większością głosów ( 13 za, 2 wstrzymujące) przyjęła
Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku



przetargowego trybu zbycia nieruchomości oznaczonej nr działki 40/2 z obrębuKołaki-Budzyno gm. Opinogóra Górna.

Ad.t.7.

Anna Gąsiorowska pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejwyjaśniła, że podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu systemowego
pt. Program aktywnej integracji dotyczy realizacji projektu z Europejskiego
Funduszu Społecznego. Jest to projekt systemowy, w ramach którego GOPS wOpinogórze Górnej realizować będzie typ projektu w formie rozwoju formaktywnej integracji poprzez prowadzone kontakty socjalne przez pracownika
socjalnego z klientami Ośrodka. Projekt z Europejskiego Funduszu Społecznego
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej realizowany jest od 2008 roku.Natomiast każdego roku składany jest nowy wniosek. Działania w projekcie
zakładają wsparcie osób nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem
społecznym w celu zwiększenia aktywizacji społecznej i szans powrotu na rynekpracy poprzez wykorzystanie instrumentów aktywnej integracji o charakterze
zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym. Kryterium otrzymania
ńmduszy unijnych jest podjęcie uchwały przez Radę Gminy w sprawie
wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego i wniesienia wkładu
własnego w wysokości 10,5 % ogółu wartości projektu, która wynosi 113.400
zł. Dla naszej gminy jest to wartość 11.907 zł. Kwota wkładu własnego
nie będzie powodować zwiększenia budżetu gminy, ponieważ są to kliencipomocy społecznej, którzy korzystają ze świadczenia naszego Ośrodka.
Następnie przedstawiła stosowny projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
przyjęcie uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesjiuczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia
do realizacji projektu systemowego pt. „Program aktywnej integracji w gminie
Opinogóra Górna” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój
upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 — Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ad.gkt.8.

Anna Gąsiorowska pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
wyjaśniła, że podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia przez Wójta Gminy Opinogóra Górna z Prezydentem



miasta Ciechanów w sprawie kierowania mieszkańców naszej gminydo Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i typu B reguluje
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Ośrodek typu A jestto ośrodek dla osób przewlekle psychicznie chorych, a ośrodek typu B jestto ośrodek dla osób upośledzonych umysłowo. Nasza gmina na dzień dzisiej szykieruje swoich mieszkańców do ww. ośrodków nie ponosząc żadnych kosztów
finansowych. Koszty te w całości pokrywa Wojewoda. Do tego domu dowożeni
są mieszkańcy na pobyt dzienny i z powrotem przewożone do domu przez 5 dniw tygodniu. Następnie przedstawiła stosowny projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła podgłosowanie przyjęcie uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Ciechanów na powierzenie
realizacji zadania publicznego dotyczącego możliwości korzystania przez
mieszkańców Gminy Opinogóra Górna z usług Środowiskowego Domu
Samopomocy Typu „A i B” w Ciechanowie.

Ad.gkt.9.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że sprawa funduszu sołeckiego
omawiana była szczegółowo na naradzie z sołtysami. Większość sołtysów
ma długoletnie doświadczenie i pamięta jak były realizowane remonty dróg
przed uchwaleniem funduszu i drogi też były przejezdne. Po długiej analizie,
wysłuchałem opinii sołtysów, którzy wykazali się rozsądnym podejściem
i po przegłosowaniu tylko dwóch sołtysów było za pozostawieniem funduszu.
Podkreślam, drogi muszą być przejezdne, fundusz na remonty bieżące dróg
będzie. Rada Gminy powoła 5-cio osobową Komisję, która będzie rozpatrywała
podania dokonując zwykle przez 2 dni wizji lokalnej. Większość gmin nie
uchwaliła funduszu nawet na jeden rok z uwagi na rozdrobnienie pieniędzy. Już
po zebraniu z sołtysami były głosy, że powinny się wcześniej odbyć zebrania
wiejskie, ale to nie jest dobry pomysł, bo zebrania mogą się odbyć w każdym
czasie ale pytać mieszkańców, czy chcą fundusz, to zdziwiłbym się, gdyby
powiedzieli nie. Jeżeli nawet każdego roku mieszkańcy będą 8 czy 10 tys. zł
przeznaczali na remont drogi to dalej będzie to droga żwirowa lub ze szlaki na
którą w lecie 2 — 3 razy trzeba wysłać równiarkę i zapłacić za nią. Zawieszając
fundusz na jeden rok można zbudować 1 km. drogi asfaltowej.

Budżet jest jeden i nie jest on z „gumy”, mieszkańców reprezentują radni i
sołtysi, po analizie sołtysi zaopiniowali zawieszenie funduszu, radni na
Komisjach również zdecydowali większością głosów zawiesić fundusz.



Radna Anna Koral stwierdziła, że rozmawiała z rolnikami, którzy są za
utrzymaniem funduszu, rolnicy podatki płacą i drogi powinni mieć lepszej
jakości. Wójt mówi, że jeżeli zrezygnujemy z funduszu to będzie zrobiony za te
pieniądze kawałek drogi asfaltowej, ale jeżeli mieliśmy co rok fundusz i co rok
droga była remontowana i była przejezdna. Jeżeli zaprzestaniemy remontować
na bieżąco drogi, to nie będą przejezdne i remonty będą droższe.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik przedstawiła projekt uchwały w sprawie nie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła pod
głosowanie przyjęcie uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15, większością głosów ( 12 za, 2 przeciwne, 1 wstrzymujący)
podjęła uchwałę w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego w 2013 roku.

Ad.nktJO.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła, że zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Opinogóra Górna dotyczą zaktualizowania kwoty
dochodów i wydatków wg stanu na 31 marca 2012 r, oraz Wprowadzenia w
wydatkach bieżących środków finansowych na realizację projektu pn. „Program
aktywnej integracji w gminie Opinogóra Górna. Następnie przedstawiła
stosowny projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła pod
głosowanie przyjęcie uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15, jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna na 2012 rok.

Ad.nktJl.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła, że zmiany w uchwale
budżetowej gminy dotyczą po stronie dochodów zwiększenia w dziale oświata i
wychowanie o 99.446,97 zł, korekty planu dochodów w wysokości 10.000 zł w
dziale pomoc społeczna i zwiększenia planu dochodów w kwocie 101.493 zł w
dziale pozostałe zadania. Zmiany po stronie wydatków zwiększenie o
245.791,49 zł i zmniejszenie o 44.851,52 zł i dotyczy działu: transport i
łączność, administracja publiczna, oświata i wychowanie, pomoc społeczna,



pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz działu gospodarkakomunalna i ochrona środowiska. Zmiany te nie powodują zmiany wynikubudżetu. W wyniku tych zmian strona dochodów i wydatków wzrosła 0200.939,97 zł z tytułu Wprowadzenia dotacji i wydatków na realizację projektówunijnych. Następnie przedstawiła stosowny projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła podgłosowanie przyjęcie uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesjiuczestniczyło 15, jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmian w uchwalebudżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2012.

Ad.gkt.12.

Inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiskaElżbieta Pełka wyjaśniła, że zapewnienie opieki bezdomnymi zwierzętami orazich wyłapywania należy do zadań własnych gminy. Zgodnie z ustawą o ochroniezwierząt Rada Gminy określa w drodze uchwały corocznie do dnia 31 marcaprogram opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnościzwierząt. Projekt programu przygotowuje Wójt i przekazuje do zaopiniowaniaPowiatowemu Lekarzowi oraz dzierżawcy Obwodów Łowieckich. Programobejmuje: zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dlazwierząt; opiekę nad wolno żyjącymi kotami; odławianie bezdomnych zwierząt;sterylizację lub kastrację w każdym zgłoszonym przypadku; poszukiwaniewłaścicieli dla bezdomnych zwierząt; usypianie ślepych miotów; wskazaniegospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeńdrogowych z udziałem zwierząt; edukacji mieszkańców. Program też zawierawskazanie środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposóbich wydatkowania. Następnie przedstawiła stosowny projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła podgłosowanie przyjęcie uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesjiuczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programuopieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzątna terenie Gminy Opinogóra górna na 2012 r.
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Ad.t.l3

Radny Andrzej Konwerski poprosił wszystkich sołtysów o dobrowolną
zbiórkę na rehabilitację chorego na raka dziecka z miejscowości Bacze. Jest
utworzone konto w BS Opinogóra Górna i każdą złotówkę można przekazać.

Sołtys z Opinogóry Górnej Grażyna Czarnecka stwierdziła, że dokona
zbiórki, ale chce żeby z sołtysem w zbiórce uczestniczył przedstawiciel
powołanego komitetu.

Sołtys z Woli Wierzbowskiej Arkadiusz Humięcki zgłosił naprawę dziur
na drodze powiatowej, zebranie i wyrównanie poboczy, oraz oczyszczenie rzeki
Sony która zalewa pola. Zapytał również czy w roku 2012 będzie prowadzona
akcja „POSESJA”.

Sołtys z Janowiąt Ewelina Król zgłosiła, że po zimie na zatoce
autobusowej powypadała kostka.

Sołtys z Przedwojewa Jerzy Klimkowski zgłosił trzy psy bezdomne, oraz
poprosił Komendanta Posterunku, żeby częściej kontrolował sklep w
Przedwojewie, ponieważ bardzo często pod nim stoją mężczyźni po wypiciu
alkoholu i zaczepiają kobiety, które przychodzą po zakupy.

Sołtys z Przytoki Henryk Płodziszewski zapytał czy jest możliwość
zapisania się na pojemniki do segregacji szkła i plastików.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił:
wystąpimy do PZD w Ciechanowie o naprawę dziur asfaltowych oraz
zebranie i wyrównanie poboczy w Woli Wierzbowskiej,

zlecimy naprawę kostki na zatoce autobusowej w Janowiętach w ramach
gwarancji

apeluję o jak najmniej zgłaszanie psów bezdomnych, ponieważ to gminę
kosztuje. Utrzymanie dzienne jednego psa w schronisku kosztuje 12,30
zł, natomiast złapanie i dowiezienie psa do schroniska to koszt od 200 do
400 zł. Jeżeli mamy oficjalne zgłoszenie to informujemy, żeby zostały
psy zabrane do schroniska,

0 na razie nie przewidujemy zakupu koszy do segregacji tj. na szkło i
plastik,

. nie przewiduje się w 2012 roku przeprowadzenia akcji „POSESJA”.

Ad.pkt.l4.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:
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0 jest możliwość nieodpłatnego nabycia ziemi, ponieważ w najbliższych
dniach firma Pana Piętki będzie wywoziła ziemie z wykopów przed
Muzeum. Jeżeli są chętni to proszę o zgłaszanie, podanie sołectwa oraz
telefonu kontaktowego,

. po pierwszym rozegranym meczu na boisku „Orlik”, była dyskusja, że w
podłożu robią się zagłębienia, wstrzymałem więc korzystanie z boiska.
Odbył się przegląd, w którym uczestniczyli fachowcy, stwierdzili kilka
niewielkich wgłębień, ale nie ma obaw i można korzystać z boiska, a do
firmy wystąpiliśmy z pismem o usunięcie usterek w ramach gwarancji,
wyraziłem zgodę na korzystanie z boiska,

. podpisaliśmy umowę z PEC Ciechanów na 1 tys. ton szlaki, otrzymaliśmy
tylko ok. 260 ton, resztę możemy otrzymać dopiero w czwartym
kwartale. W związku z powyższym wystąpiliśmy do Cukrowni
Glinojeck, skąd jest dowożona szlaka, jednak zwiększy się koszt
transportu z uwagi na odległość,

. trwa opracowywanie dokumentacji na budowę parkingu przed GOKiem.
Przy tej okazji będziemy chcieli dodatkowo zlecić zmianę schodów,
które były 27 lat temu budowane — szacunkowy koszt budowy 6 tys. zł.

na następnej sesji będziemy chcieli uchwalić stawki wody i ścieków na
rok następny,

konieczna będzie wymiana instalacji elektrycznej w sklepie we
Wierzbowie,

. na zakończenie Wójt Gminy poprosił Komendanta Posterunku Policji w
Opinogórze Górnej o przedstawienie informacji o wyrywkowej kontroli
szczepień psów.

Komendant Posterunku Policji w Opinogórze Jerzy Welenc
poinformował, że w drugiej połowie marca i w miesiącu kwietniu
sprawdzono 30 posesji pod kątem okazania świadectwa szczepienia psa. W
8 przypadkach ujawniono brak szczepienia i nałożono mandaty, były
również pouczenia. Proszę sołtysów o poinformowanie mieszkańców, że
takie kontrole będą w dalszym ciągu prowadzone.

Ad.pkt.15.

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Przewodnicząca Rady Gminy
Jolanta Grochowska zamknęła obrady XV Sesji Rady Gminy.

Protć,
'łowała: Przewod icz y Rady Gmin

Elżbieta Borowska Jolan chowska


