
PROTOKÓŁ NrXVI/2012
z XVI Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej

w dniu 27 kwietnia 2012 r. w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej
pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Gminy Jolanty Grochowskiej

Obrady rozpoczęto o godz. 1000 i zakończono o godz. 1400.

Stan radnych - 15
Uczestniczyło - 13

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

7. Ewa Zórawska — Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
8. Halina Larenta— Kierownik GBP
9. Zofia Pikus — Dyrektor GOK
10.Jerzy Welenc — Komendant Posterunku Policji w Opinogórze Górnej
11.Jerzy Niedziałkowski— Bank Spółdzielczy
12.Jacek Ruszczyński —- radny powiatu
13.Ireneusz Rózalski — Kierownik NZOZ „IROMED”
l4.Mieczysław Piotrowski — Przewodniczący KiOR
15.Teresa Grzeszczak — Dyrektor SP w Opinogórze Górnej
16.Henryk Chojnacki — Dyrektor SP w Woli Wierzbowskiej
17.Juliusz Uliński — Dyrektor SP w Kołaczkowie
18.Teresa Kudlak — Dyrektor Gimnazjum
19.Sołtysi wg listy obecności — 36

SAPPJNŁ—

?”

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:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy.



3. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące
uchwał sesyjnych.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla taryfowej grupy
odbiorców usług za zbiorowe odprowadzanie ścieków w miejscowości
Pomorze.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla taryfowej grupy
odbiorców usług za zbiorowe odprowadzanie ścieków do oczyszczalni
w miejscowości Opinogóra Górna.

7. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Filii we Władysławowie Szkoły
Podstawowej w Opinogórze Górnej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodów
publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum
prowadzonych przez Gminę Opinogóra Górna.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w
publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Opinogóra Górna.

lO.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i rozmiaru obniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom,
którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora oraz ustalenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 2 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.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Opinogóra Górna.

l3.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
na 2012 rok.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu
długoterminowego w roku budżetowym 2012.

15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej
w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej gminy
Opinogóra Górna.

16.Wolne wnioski i zapytania.
17.Sprawy bieżące.
18.Zamknięcie obrad.



Ad.gkt.2.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska poinformowała,
że protokół z XV 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 XV Sesji Rady Gminy z dnia 30 marca 2012
roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
przyjęcie wniosku.

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

Ad.];kt.3.

Sołtys z Opinogóry Dolnej Aneta Miklaszewska podziękowała Wójtowi
i Radzie Gminy za wykonanie drogi asfaltowej, zmianę przewodów
energetycznych nad boiskiem sportowym oraz utwardzenie drogi w kierunku
Pana Wiśniewskiego.

Ad.nktA.

Inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
Elżbieta Pełka-Karpińska wyjaśniła, że jak co roku do końca maja Rada Gminy
jest zobowiązana przyjąć stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków. Na posiedzeniu Komisji RGBiF oraz Komisji
Rewizyjnej uczestniczył Pan Jan Stępka Dyrektor ZUW Mława, który
przedstawił kalkulację kosztów. W roku ubiegłym cena za 1 m3 wody wynosiła
2,16 zł, proponowana na 2012 r. cena wynosi 2,60 zł, za odprowadzanie
ścieków w miejscowości Pomorze od jednej osoby na miesiąc wynosiła 21,06
zł, proponowana (ponieważ są zainstalowane wodomierze) za 1 m3
odprowadzanych ścieków 9,10 zł, za odprowadzanie ścieków w miejscowości
Opinogóra Górna za 1 m3 wynosiła 5,40 zł, proponowana 9,10 zł. Po
negocjaCJachz Dyrektorem ZUW Mława proponowane stawki zostały obniżone
1 przedstaw1ają się następująco: za 1 m3 wody 2,25 zł plus podatek VAT, za lm3
ścieków odprowadzanych przez dostawców w miejscowości Pomorze
i dostawców w miejscowości Opinogóra Górna 7,00 zł plus podatek VAT,
opłata za wodomierz, za punkt poboru na miesiąc 1,50 zł plus podatek VAT.
Następnie Pani Inspektor przedstawiła stosowny projekt uchwały.



Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała uchwałę pod
głosowanie.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 13, większością głosów ( 12 za, 1 wstrzymujący) przyjęła
uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Ad.pkt.5.

Inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
Elżbieta Pełka-Karpińska poinformowała, że w ubiegłym roku dopłata dla
taryfowej grupy odbiorców indywidualnych za zbiorowe odprowadzanie
ścieków w miejscowości Pomorze wynosiła 5,50 zł od jednej osoby za jeden
miesiąc plus podatek VAT. W związku z tym, że zostały zainstalowane
wodomierze proponuje się dopłatę do lm3 odprowadzanych ścieków 1,29 zł
plus podatek VAT. Następnie Pani inspektor przedstawiła stosowny projekt
uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała uchwałę pod
głosowanie.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 13, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia
dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług za zbiorowe odprowadzanie
ścieków w miejscowości Pomorze.

Ad.t.6.

Inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
Elżbieta Pełka-Karpińska poinformowała, że w roku ubiegłym za dopłat dla
taryfowej grupy odbiorców za zbiorowe odprowadzanie ścieków za 1 rn3 do
oczyszczalni w miejscowości Opinogóra Górna wynosiła 0,55 zł plus podatek
VAT, propozycja na rok bieżący wynosi 1,29 zł plus podatek VAT. Następnie
przedstawiła stosowny projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała uchwałę pod
głosowanie.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 13, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zatwierdzenia
dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców za zbiorowe odprowadzanie ścieków do
oczyszczalni w miejscowości Opinogóra Górna.



Ad.pkt.7.

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że uchwała o likwidacji Filii we
Władysławowie Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej jest konsekwencją
podjętej przez Radę Gminy Opinogóra Górna Uchwały Nr XIV/74/20l2 z dnia
26 stycznia 2012 roku w sprawie zamiaru likwidacji Filii we Władysławowie.
Po podjęciu uchwały o zamiarze likwidacji szkoły wystąpiono do
Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie
o wydanie opinii dotyczącej likwidacji szkoły, gdyż taki wymóg wynika z
ustawy o systemie oświaty. Organ nadzoru pedagogicznego pismem wyraził
pozytywną opinię w sprawie zamiaru likwidacji Filii we Władysławowie.
Następnie Dyrektor GZEAS przedstawiła stosowny projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
przyjęcie uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 13, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie likwidacji Filii we
Władysławowie Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej.

Ad.p_kt.8.

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że w związku z likwidacją szkoły we
Władysławowie Rada Gminy jest zobowiązana podjąć uchwałę o ustaleniu sieci
oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i publicznego
gimnazjum prowadzonym przez Gminę Opinogóra Górna. Następnie Pani
Dyrektor GZEAS 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 13 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia
sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i publicznego
gimnazjum prowadzonych przez Gminę Opinogóra Górna.



l

Ad.pkt.9.

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że również na skutek likwidacji szkoły we
Władysławowie Rada Gminy jest zobowiązana podjąć uchwałę o ustaleniu sieci
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Opinogóra Górna. Następnie Pani Dyrektor
GZEAS 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 13, jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia sieci
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Opinogóra Górna.

Ad.nktJO.

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, czas
pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może
przekroczyć 40 godzin na tydzień. Jednocześnie ta ustawa podporządkowuje
tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych, prowadzonych z uczniami albo na ich rzecz (pensum) — co do
zasady — do określonego typu szkoły. Również na podstawie Karty Nauczyciela
organ prowadzący obniża tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
dydaktycznych dyrektorom i wicedyrektorom szkół. Ponadto Karta Nauczyciela
upoważnia organ prowadzący do określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla stanowisk
związanych ze świadczeniami pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w szkołach, min. dla pedagogów i logopedów. Przepisy Karta Nauczyciela nie
zawierają żadnych ograniczeń, pensum takiego nauczyciela może zostać
ustalone na maksymalnym poziomie 40 godzin tygodniowo. Następnie Pani
Dyrektor 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 13, jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad
i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora oraz



ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.

Ad.t.ll.

Kierownik referatu infrastruktury, gospodarki nieruchomościami, rolnymi
i ochrony środowiska Piotr Czyżyk wyjaśnił, że zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi gminy Opinogóra Górna
dotyczy głównie miejscowości Dzbonie. Budynek i działka wokół szkoły w
dotychczasowym planie przeznaczona była pod teren usług publicznych. Wg
zmiany proponuje się zabudowę usługową nieuciążliwą lub zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną lub zabudowę zamieszkania zbiorowego.
Następnie Pan Kierownik przedstawił 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 13, jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany Nr 2
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.

Ad.nkt.12.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła, że zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Opinogóra Górna dotyczą zaktualizowania kwoty
dochodów i wydatków wg stanu na 27 kwietnia 2012 r, - zaktualizowania
kwoty deficytu budżetu gminy, - zaktualizowania kwoty wydatków
majątkowych, - zaktualizowania kwoty kredytu długoterminowego. Zmiany w
wykazie przedsięwzięć dotyczą: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie Gminy Opinogóra górna; budowa oświetlenia ulicznego i chodnika w
ciągu drogi gminnej oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej i wykonanie placu
zabaw we wsi Władysławowo; remont świetlicy, wyposażenie
i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy we Wierzbowie; remont świetlicy
oraz utwardzenie terenu przy budynku świetlicy na terenie działki nr 77
w miejscowości Dzbonie. Następnie Pani Skarbnik Gminy przedstawiła
stosowny projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła pod
głosowanie przyjęcie uchwały.
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Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 13, jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna na 2012 rok.

Ad.2kt.l3.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła, że proponowane zmiany
w uchwale budżetowej gminy zostały szczegółowo przedstawione
w załącznikach do projektu uchwały, które radni otrzymali w terminie
wcześniejszym. W związku z powyższym Pani Skarbnik Gminy 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 13, jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmian w uchwale
budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2012.

Ad.nkt.l4.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła, że zaistniała konieczność
zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1.680.000 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym
2012 w kwocie 162.000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
i pożyczek w kwocie 1.518.000 zł. źródłem dochodu, z którego kredyt zostanie
spłacony będzie wpływ środków z udziałów w podatku dochodowym od osób
fizycznych, podatek rolny oraz podatek od nieruchomości. Spłata kredytu
nastąpi w latach 2014 — 2028 zgodnie z przepływami pieniężnymi.
Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją
wekslową. 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 13, większością głosów (12 za, 1 wstrzymujący) przyjęła uchwałę
w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego w roku
budżetowym 2012.



Ad.pkt.15.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ewa Żórawska
wyjaśniła, że dokonanie oceny zasobów pomocy społecznej jest nowym
zadaniem gminy, które zostało zapisane w ustawie o pomocy społecznej
i weszło w życie 3 maja 2011 r. Ocenę tą w bieżącym roku dokonuje się za
okres 3 letni: 2009, 2010, 2011 rok oraz określa się zapotrzebowanie na 2012
rok. Dokument ten opracowuje się zamiast dotychczas sporządzonego bilansu
potrzeb przez ośrodek pomocy społecznej. W zasobach pomocy społecznej
uwzględniane są: infrastruktura, kadra, organizacje pozarządowe oraz nakłady
finansowe na zadania pomocy społecznej niezależnie od podmiotu je
finansującego i realizującego. Ocena zasobów pomocy społecznej winna być
corocznie przedkładana w terminie do 30 kwietnia przez organ wykonawczy
samorządu organowi stanowiącemu, który na tej podstawie będzie opracowywał
budżet na następny rok. W związku z powyższym Pani Kierownik 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 13, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia oceny
zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej
i demograficznej Gminy Opinogóra Górna.

Ad.pkt.16.

Sołtys z Woli Wierzbowskiej Arkadiusz Humięcki zgłosił wniosek
o przebudowę przepustu na drodze Wola Wierzbowska — Szczepanki.

Sołtys z Wólki Łanięckiej Stanisław Szczepanik zgłosił wniosek
o odkrzaczenie rowów przy drodze powiatowej w Wólce Łanięckiej.

Sołtys z Kołaki Budzyna Tadeusz Kocięcki zapytał kiedy rozpocznie się
budowa oczyszczalni przydomowych, oraz poprosił o podanie wymiarów płyty
betonowej, którą mieszkańcy mają zalać pod wiatę przystankową.

Sołtys z Janowiąt Ewelina Król zgłosiła wniosek o naprawę drogi
powiatowej Dzbonie — Kołaki Kwasy.

Radny Stanisław Leszczyński zgłosił wniosek o udrożnienie rowu przy
przepompowni w Opinogórze Górnej, oraz żeby podczas remontu drogi
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Opinogóra — Klonowo został wykonany chodnik na odcinku od skrzyżowania
w Opinogórze Górnej do posesji Pana Pingielskiego.

Radna Anna Koral zgłosiła wniosek o wycięcie krzewów przydrożnych na
drodze w Kobylinie oraz przy drodze Łęki do drogi na Krasne ( była zlewnia
mleka).

Sołtys z Wilkowa Małgorzata Filipowicz zapytała o ziemię z wykopów
pod ptaszamię w Opinogórze Górnej, ziemia miała być oddawana za darmo,
a okazało się, że jedna wywrotka kosztuje 350 zł.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił:
. sprawą przebudowy przepustu w Woli Wierzbowskiej interesowałem się

wcześniej i nie jest to łatwa sprawa, ponieważ trzeba byłoby wykupić
teren prywatny i wodę odprowadzić do rzeki. Sprawę ponownie wyjaśnię
i przedstawię na następnej sesji

. wystąpimy do PZD w Ciechanowie o wycinkę krzewów przydrożnych
przy drogach powiatowych, oraz o udrożnienie przepustu przy
przepompowni w Opinogórze Górnej,

. sprawa budowy oczyszczalni przydomowych została odłożona w czasie
i planujemy przetarg rozstrzygnąć w połowie maj a,

o na razie z wylewką pod wiatę przystankową należy poczekać, ponieważ
dopiero w dniu dzisiej szym otrzymałem na piśmie zgodę na postawienie
wiaty. Będziemy chcieli ogłosić przetarg na wszystkie wiaty i dopiero po
przetargu będzie można wykonać wylewkę,

. remont drogi powiatowej Dzbonie — Kołaki Kwasy jest umieszczony
w planie i będzie wykonany,

. na razie nie ma planów w sprawie remontu drogi powiatowej Opinogóra
Górna — Długołęka, ale jeżeli tylko będzie opracowywana dokumentacja
to wystąpimy o zaplanowanie odcinka chodnika w Opinogórze Górnej,

. wycinkę krzewów przydrożnych przy drogach gminnych wykonamy
poprzez pracowników interwencyjnych.

. w sprawie ziemi z wykopów w Opinogórze Górnej - Pan Piętka prosił
żeby ogłosić sołtysom, że odda ziemię za darmo i taką informację
przekazałem. Jednak doszły mnie głosy i wyjaśniłem sprawę z Panem
Pietką, powiedział, że za ziemię dobrą, czarną bierze pieniądze,
natomiast gliniastą odda za darmo,

0 na jednej z poprzednich sesji padła propozycja zorganizowania wycieczki
dla sołtysów i radnych, czy propozycja jest aktualna, jeżeli tak to w jakim
kierunku i w jakim czasie,
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Sołtysi wyrażają zgodą na zorganizowanie wycieczki w maju a wybór
trasy pozostawiają do decyzji Wójta Gminy

Ad.pkt.l7.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:
został rozstrzygnięty przetarg na remont świetlicy we Władysławowie,
rozpoczął się remont GOK-u,
położony został asfalt na drodze w Opinogórze Dolnej,
w niedługim czasie zostanie położony asfalt na drodze w Przytoce,
rozstrzygnięty został przetarg na dowóz gruzu i żwiru na remonty bieżące
dróg gminnych,

. w dniu wczorajszym tj. 26 kwietnia ukazała się lista odnośnie składania
wniosków o dofinansowanie, na 700 wniosków nasze trzy wnioski
zostały pozytywnie ocenione na łączną kwotę 150 tys. zł,

0 w dalszym ciągu będą prowadzone kontrole przez Posterunek Policji
w sprawie szczepień psów,

o 14 maja br. odbędzie się dziesiąty przetarg na sprzedaż budynku z działką
po byłej szkole w Trętowie — cena 60 tys. zł,

o 26 kwietnia została podpisana umowa na dofinansowanie remontu
świetlicy w Pomorzu. Mam nadzieję, że podpiszemy również umowę na
remont świetlicy w Kołakach Kwasach. W związku z różną dyskusją na
temat remontu świetlic wiejskich zgłaszam wniosek do Pani
Przewodniczącej Rady Gminy o przegłosowanie, czy prowadzić remont
świetlic w Pomorzu i Kołakach Kwasach.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała wniosek pod
głosowanie — czy remontować świetlice wiejską w Pomorzu.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 13, większością głosów ( 9 za, 2 przeciwne 2 wstrzymujące)
przyjęła wniosek dotyczący prowadzenia remontu świetlicy w Pomorzu.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował, że na dzisiejszej sesji
zostanie uhonorowany Pan Jan Czaplicki sołtys Pokojewa za 50-lecie pełnienia
ńlnkcji sołtysa w tej miejscowości. Z okazji jubileuszu Wójt podziękował Panu
Janowi Czaplickiemu za współpracę i złożył życzenia w imieniu władz
samorządowych, radnych i sołtysów wręczając kwiaty i odlew Zamku
Opinogórskiego. Wójt podkreślił, że niewielu sołtysów w kraju może pochwalić
się takim okresem pełnienia tej funkcji. Pan Jan Czaplicki godnie reprezentował
mieszkańców swojej miejscowości, zabiegało inwestycje, zawsze był obecny na
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naradach sołtysów i sesjach Rady Gminy. Nigdy nie spóźniał się z rozliczeniem
raty podatku, a kiedy obiecał, ze coś załatwi czy zorganizuje, to można było być
pewnym, że tak zrobi.

Ad.gkt.18.

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

Pro ółowała:

Przewodąiśźgcy

Rady Gmin

Elżbieta Borowska Jolanta r chowska


