
P RO T OKO Ł Nr XVII/08
z XVII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej W dniu 8 kwietnia 2008 r

w lokalu Urzędu Gminy W Opinogórze Górnej pod przewodnictwem
Przewodniczącego Rady Gminy Jana Goździewskiego.

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

Stan radnych - 15
Uczestniczyło - 13
Radni nieobecni:

- Michał Gnas
- Krzysztof Szczypek

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

Stanisław Wieteska — Wójt Gminy
Małgorzata Kołakowska — Z-ca Wójt Gminy
Beata Golasińska — Sekretarz Gminy
Elżbieta Kowalska — Skarbnik Gminy
Zbigniew Ptasiewicz — autor Strategii Rozwoju Gminy Opinogóra Górna
Wojciech Tymkowski — Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno ——
Administracyjnego Szkół
Zofia Pikus — Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

8. Halina Larenta -— Kierownik Gminnej Biblioteki Publiczne
9. Piotr Czyżyk — Kierownik referatu i infrastruktury gospodarki

nieruchomościami, rolnictwa1 ochrony środowiska
10.Elżbieta Pełka--Karpińska — inspektor ds. rolnych gospodarki komunalnej

i ochrony środowiska
11 AlicjaStryczniewicz— podinspektor ds. planowania1 inwestycji
12.Ewa Zórawska — pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej
13.Janusz Sosnowski — radny powiatu
14.Mieczysław Leszczyński — radny powiatu
15.Andrzej Chmielewski — Komendant Posterunku
16.Jerzy Niedziałkowski — BS Opinogóra
17. Stanisław Leszczyński — Prezes GS „SCH”
18.Mieczysław Piotrowski — przedstawiciel Kółek1 Organizacji Rolniczych
19. Ireneusz Różalski— „IROMED” Opinogóra
20.Sołtysi wg listy obecności - 39

(5991535999?

74



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.
2. Przyjęcie protokółu z XVI Sesji Rady Gminy.
3. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące

uchwał sesyjnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy

Opinogóra Górna do roku 2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego przez

Wojewodę Mazowieckiego projektu planu aglomeracji Opinogóra Górna.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez

Gminę Opinogóra Górna do przedsięwzięcia dotyczącego projektu
szkoleniowego dla kadr urzędów administracji samorządowej
opracowanego dla Priorytetu V „Dobre rządzenie” Działania 5.2.
„Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” Poddziałania
5.2.1. „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji programu kanalizacji
indywidualnej w gminie Opinogóra Górna.

9. Podjęcie uchwały w sprawi zmiany zasad nabywania, zbywania
i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i najmu.

10.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Opinogóra Górna dla
fragmentów miejscowości Władysławowo.

11.Podjecie uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej
do rozdysponowania funduszy na remonty dróg wiejskich.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie na 2008 rok.
13.Wolne wnioski i zapytania.
14.Sprawy bieżące.
'15.Zamknięcie obrad.



Ad.t.2_.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Gożdziewski poinformował,
że protokół z XVI 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 XVI Sesji Rady Gminy z dnia 8 kwietnia 2008
roku.

Przewodniczący Rady Gminy Jana Goździewskiego dał pod głosowanie
przyjęcie wniosku.

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

Ad.t.3.

Radny powiatu Mieczysław Leszczyński poprosił o wyjaśnienie co w
Strategii Rozwoju Gminy przyczyniło się do słabych stron gminy i dlaczego
jest brak terenów pod inwestycje.

Ad.gkt.4.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował, że autorem Strategii
Rozwoju Gminy Opinogóra Górna jest Zbigniew Ptasiewicz, który ma duże
doświadczenie, jest też autorem Strategii powiatu ciechanowskiego, jest
redaktorem naczelnym „Gazety Opinogórskiej” oraz Prezesem Towarzystwa
Miłośników Opinogóry. Podziękował Panu Ptasiewiczowi za promocyjne
opracowanie Strategii. Strategia określa zasady i kierunki działania gminy do
roku 2020, jest ona niezbędna do pozyskiwania funduszy unijnych. Należy
stwierdzić, że jest małe zainteresowanie mieszkańców tematem Strategii. Była
ona od 14 marca br zamieszczona w Biuletyne Informacji Publicznej. 26 marca
br omawiana szczegółowo na naradzie z sołtysami, radni otrzymali materiały na
piśmie jest również dostępna w GCI, które jest czynne codziennie od godz. 800
do godz. 2000 . Projekt przesłano także do sąsiednich gmin. Nie wpłynęły żadne
uwagi do Strategii.

Pan Zbigniew Ptasiewicz stwierdził, że nie będzie szczegółowo omawiał
Strategii Rozwoju Gminy Opinogóra Górna, ponieważ była ona pokazana na
wielu płaszczyznach; (na stronie internetowej, przesłana dla radnych,
szczegółowo omawiana na naradzie z sołtysami) ijeżeli są jakieś niejasności to



p0prosił o zgłaszanie uwag i postara się w miarę możliwości je wyjaśnić.
Dokument Strategii Rozwoju to zasady, kierunki rozwoju i działania na
przyszłość gminy do roku 2020. Gmina Opinogóra Górna pod względem
inwestycji znajduje się w czołówce gmin, jest w całości zwodociągowana,
powstał dylemat z kanalizacją czy zbiorcza czy indywidualna, ponieważ jest
duże zainteresowanie budową kanalizacji indywidualnej. Na zadane pytanie
odnośnie słabych stron gminy, należy odpowiedzieć, że głównie wpływa na to
brak miejsc pod inwestycje ponieważ jest to gmina typowo rolnicza, o dobrych
glebach i przygotowanie terenu pod inwestycje wymaga odrolnienia.

Radny powiatu Janusz Sosnowski stwierdził, że osobiście nie zapoznał się
ze Strategią, ale w naszej gminie nie odczuwa się inwestycji, są gminy,
w których sieć kanalizacyjna jest zbudowana w 60 % oraz jest więcej innych
prowadzonych inwestycji i inwestycje były tańsze niż w naszej gminie. Strategia
jest to wizja, ale my chcemy mieć realia tej wizji. Powinno w niej być więcej
konkretów co w danym roku będzie realizowane, oraz co przygotowywane na
następne lata. Wójt Gminy w artykule w Tygodniku Ciechanowskim twierdzi,
że będzie schodził do zerowego zadłużenia gminy. Jeżeli zerowe zadłużenie, to
przy dzisiej szych czasach i zerowe inwestycje.

Prezes GS „SCH” Stanisław Leszczyński stwierdził, że jeżeli radni
otrzymali Strategię na piśmie to powinni zorganizować na ten temat ze swoimi
wyborcami spotkania. Ponadto zapytał czy w Strategii jest ujęty na przyszłość
rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że odnośnie inwestycji
jesteśmy w czołówce gmin w rejonie. Każdego roku prowadzimy inwestycje,
budujemy więcej niż w innych gminach. Całkowicie została zwodociągowana
gmina, budowa każdej inwestycji jest droższa, ponieważ gleby są zwięzłe i
koszty prac droższe niż w innych gminach. Sprawa informacji w prasie o
zadłużeniu to wyjaśniam, że nie autoryzowałem tego artykułu, ale to prawda, że
gdybyśmy nie brali kredytu, nie mielibyśmy zadłużenia. Jednak kredyty
braliśmy i będziemy brać, nawet jeszcze w tym roku i inwestycje będą
prowadzone. Mamy przygotowaną dokumentację na 20 km dróg, są cztery
dokumentacje na kanalizacje i oczyszczalnię, oprócz tego remonty szkół. O ile
będą zaakceptowane planowane inwestycje, to na koniec roku zadłużenie gminy
pradpodobnie przekroczy 30%. Sprawa braku terenów pod inwestycje —— jest
problem z odrolnieniem i wyłączeniem gruntów, chociaż jeżeli zgłasza się
inwestor natychmiast mu pomagamy. Działam aktywnie, aby na terenie gminy
powstały elektrownie wiatrakowe. Również zabiegamy o powstanie stacji paliw.

Z-ca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska stwierdziła, że nie powinno
się mówić o braku informacji o Strategii Rozwoju Gminy, ponieważ kto chciał



się zapoznać to miał taką możliwość. Strategia została ogłoszona w BIP-ie, kto
nie ma dostępu do internetu, mógł się zapoznać w GCI, na stronie internetowej,
radni otrzymali Strategię na piśnie, przeanalizowano ją szczegółowo na naradzie
z sołtysami. Sołtysi otrzymali również pisma z prośbą o poinfonnowanie
mieszkańców o możliwości zapoznania się z dokumentem Strategii. Następnie
przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy
Opinogóra Górna do roku 2020.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan radnych 15, na sesji
uczestniczyło 13, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie uchwalenia
Strategii Rozwoju Gminy Opinogóra Górna do roku 2020.

Ad.pkt.5.

Piotr Czyżyk kierownik referatu infrastruktury, gospodarki
nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska wyjaśnił, że gospodarka
ściekowa na terenie gminy odbywa się w sposób zbiorowy na terenach
o skoncentrowanej zabudowie i w sposób indywidualny na terenach
o zabudowie rozproszonej. W celu uregulowania gospodarki wodno-ściekowej
powstał Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, w ramach
którego Wojewoda wyznaczył aglomeracje na terenie gminy. Wyznaczenie
aglomeracji na terenie gminy stwarza możliwość pozyskania funduszy unijnych
na budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Jednym z warunków wyznaczenia
aglomeracji jest liczba równoważnych mieszkańców przekraczająca 2000.
Drugim warunkiem jest wskażnik długości sieci na mieszkańca powyżej 120
osób/km . W grudniu ubiegłego roku wystąpiliśmy do Wojewody z planem
aglomeracji obejmującym 13 miejscowości: Opinogóra Górna, Zygmuntowo,
Opinogóra Dolna, Dzbonie, Bacze, Czernice, Bogucin, Pałuki, Kołaczków,
Rąbież, Kołaki Budzyno, Wola Wierzbowska, Wierzbowo, Odpowiadając na
nasze pismo Wojewoda stwierdził, że wskaźnik długości sieci na mieszkańca
wynosi 110 os/km. W lutym wysłaliśmy poprawiony plan aglomeracji
zawężając liczbę miejscowości do 5: Opinogóra Górna, Zygmuntowo, Czernice,
Dzbonie i Opinogóra Dolna. Plan ten został pozytywnie zweryfikowany przez
Wojewodę i w celu utworzenia aglomeracji Opinogóra Górna niezbędne jest
zaopiniowanie go w formie uchwały przez radę gminy.

Prezes GS „SCH” Stanisław Leszczyński zapytał, czy aglomeracja
blokuje budowę indywidualnych oczyszczalni?



Piotr Czyżyk kierownik referatu infrastruktury, gospodarki
nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska wyjaśnił, że aglomeracja nie
przeszkadza ani nie blokuje budowy indywidualnych oczyszczalni. Następnie
przedstawił projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego przez
Wojewodę Mazowieckiego projektu planu aglomeracji Opinogóra Górna.

Z-ca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że aglomeracja
obejmuje najbardziej zwarty teren gminy i nie jest przewidziane dofinansowanie
w aglomeracji budowy oczyszczalni przydomowych, ponieważ tam będzie
budowana kanalizacja zbiorcza. Natomiast można budować oczyszczalnie
przydomowe we własnym zakresie za własne pieniądze.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan radnych 15, w sesji
uczestniczyło 13, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zaopiniowania
zweryfikowanego przez Wojewodę Mazowieckiego projektu planu aglomeracji
Opinogóra Górna

Ad.nktń.

Ewa Żórawska pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej zapoznała z najważniejszymi zadaniami Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2008 — 2011 oraz przedstawiła
stosowny projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan radnych 15, w sesji
uczestniczyło 13, większością głosów ( 12 za, 1 wstrzymujący) przyjęła
Uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
wRodzinie.

Ad.t.7.

Sekretarz Gminy Beata Golasińska poinformowała, że w związku
z możliwością pozyskania środków na sfinansowanie szkoleń dla kadr urzędów
administracji samorządowej ze środków pochodzących z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, konieczne jest zawiązanie współpracy pomiędzy
jednostkami samorządu terytorialnego oraz firm Profit Group Sp. z o.o. celem



przygotowania i złożenia w Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej
II stopnia) dokumentacji aplikacyjnej do projektu i wspólnej realizacji projektu.
Przedsięwzięcie zakłada przeprowadzenie szkoleń kadr urzędów administracji
samorządowej. Partnerami „Umowy partnerstwa” będą Urzędy Gmin: Sochocin,
Pokrzywnica, Gzy, Sońsk, Dzierzgowo, Opinogóra Górna, Nowe Miasto,
Świercze, Naruszewo, Winnica i firma Profit Group Sp. z o.o. 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 13, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie przez Gminę Opinogóra Górna do przedsięwzięcia dotyczącego
projektu szkoleniowego dla kadr urzędów administracji samorządowej
opracowanego dla Priorytetu V „Dobre rządzenie” Działania 5.2. „Wzmocnienie
potencjału administracji samorządowej” Poddziałania 5.2.1. „Modernizacja
zarządzania w administracji samorządowej” Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki

Ad.gkt.8.

Z-ca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że Wójt Gminy
Zarządzeniem powołał ośmioosobową Komisję do wyboru gospodarstw
domowych, w których budowane będą przydomowe oczyszczalnie ścieków
w 2008 roku. W skład Komisji weszli: troje sołtysów — Alina Zając, Stanisław
Sadowski, Grzegorz Jezierski, dwoje radnych — Dariusz Goździewski i Jolanta
Grochowska, oraz pracownicy Urzędu Gminy — Beata Golasińska, Małgorzata
Kolakowska i Elżbieta Pełka-Karpinska. Komisja w pełnym składzie odbyła
spotkanie w dniu 27 marca 2008 roku. W spotkaniu jako obserwator
uczestniczył również Wójt Gminy Stanisław Wieteska.

Przewodnicząca Komisji do wyboru gospodarstw domowych, w których
budowane będą przydomowe oczyszczalnie ścieków zapoznała z protokółem
posiedzenia. Komisja ze 141 złożonych deklaracji na budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków wybrała 30 gospodarstw domowych, w których w 2008
roku budowane będą oczyszczalnie. Komisja przystępując do wyboru
gospodarstw wykluczyła z listy osoby zamieszkałe w zwartej zabudowie.
Następnie ustaliła kryteria wyboru: I kryterium — gospodarstwo objęte
dyrektywą azotanową, II kryterium — gospodarstwa domowe, w których
zamieszkuje 7 i więcej osób. Komisja w I etapie wybrała 22 gospodarstwa, które
spełniały oba kryteria, są to: z Baczów- Jan Henram, Benedykt Konwerski,
Krzysztof Kowalski, z Długołęki — Zygmunt Wiśniewski, z Goździ — Wincenty



Grabowski, z Kątów -— Krzysztof Konwerski, z Kobylina — Kazimierz
Rostkowski, Krzysztof Biernacki, z Kołaczkowa -— Ryszard Tekliński, z Pajewa
Króli — Krzysztof Fudalej, z Pałuk —— Tadeusz Dąbrowski, z Pokojewa — Cezary
Czaplicki, z Rąbieża — Józef Majchrzak, Władysław Benke, z Rembówka —
Zbigniew Kluczek, z Sosnowa — Roman Sosnowski, z Wilkowa — Katarzyna
Siekierska, Małgorzata Filipowicz, z Władysławowa — Dariusz Pawelski, z Woli
Wierzbowskiej — Krzysztof Chrząszcz, z Załuża Imbrzyki — Zbigniew
Trętowski, Tomasz Mieszkowski. W II etapie Komisja wybrała 3losób, które
spełniły jedno z kryterium tj: liczba zamieszkałych osób wynosi 6
i gOSpodarstwa te objęte są dyrektową azotanową oraz gospodarstwa gdzie
zamieszkuje powyżej 7 osób i są to gospodarstwa nie objęte dyrektywą. Spośród
31 osób Komisja wylosowała 8 gospodarstw: Józef Lewandowski z Baczów,
Mirosław Dąbrowski z Łagun, Stanisław Tomkalski z Rąbieża, Damian
Wilkowski z Sosnowa, jolanta Żebrowska z Załuże Imbrzyki, Krzysztof
Ruszczyński z Pokojewa, Teresa Sobczyńska z Kolaczkowa, Zbigniew
Pingielski z Czernic. Ponadto Komisja ustaliła, że listę rezerwową będą
stanowiły pozostałe nie wylosowano osoby. O wyborze zainteresowane osoby
zostaną powiadomione telefonicznie. Wpłaty zaliczki jeden tysiąc złotych do
kasy Urzędu Gminy przyjmowane będą do dnia 7 kwietnia br.

Z-ca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska poinformowała, że wszystkie
osoby wybrane dokonały wpłaty zaliczki i rezerwowi muszą czekać do
przyszłego roku. Następnie przedstawiła projekt uchwały w sprawie realizacji
programu kanalizacji indywidualnej w gminie Opinogóra Górna.

Radny powiatu Mieczysław Leszczyński zapytał czy ustalone kryteria
iodpłatnośó przy budowie indywidualnych oczyszczalni będą utrzymane
bez zmian na następne lata.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska — na dzień dzisiejszy nie przewidujemy
zmian, chyba że ceny znacznie wzrosną, ale uważam, że kryteria były dobrze
przemyślane i nie powinny się zmienić.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, na sesji
uczestniczyło 13, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w Sprawie realizacji programu
kanalizacji indywidualnej w gminie Opinogóra Górna.



Ad.pkt.9

Kierownik referatu infrastruktury, gospodarki nieruchomościami,
rolnictwa i ochrony środowiska Piotr Czyżyk wyjaśnił, że ze względu na zapis
ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r o zmianie ustawy o gospodarce
nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 21
września 2007 r.) uległa również zmiana ustawy z dnia 8 marca 1990 r (Dz. U.
z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) o samorządzie gminnym
co spowodowało, że straciła ważność poprzednia uchwała w sprawie zasad
nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania
i najmu dająca Wójtowi Gminy Opinogóra Górna możliwość podejmowania
decyzji w sprawie obrotu nieruchomościami. W celu sprawnego dysponowania
nieruchomościami niezbędne jest podjęcie nowej uchwały w Sprawie zasad
nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania
i najmu, która co do treści merytorycznej nie będzie różniła się znacząco od
poprzedniej i wprowadzi jedynie dodatkową regulację ustawową odnośnie
konieczności przeprowadzania procedury przetargowej dla każdej czynności
zbycia, dzierżawy i najmu. Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie
zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich
wydzierżawiania i najmu.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, na sesji
uczestniczyło 13, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zasad nabywania,
zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i najmu.

Ad.pkt.10.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że 25 lutego 2008 roku Rada
Gminy podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości
Chrzanówek i Władysławowo. Po przeprowadzeniu wstępnych rozmów
z urbanistą, który miał sporządzić projekt planu miejscowego okazało się, że nie
ma możliwości wykonania go w trybie bezprzetargowym. Ponadto zakup map
niezbędnych do sporządzenia planu znacznie podniósłby koszt jego wykonania.
Dla obszaru położonego w miejscowości Władysławowo, który
w opracowywanej zmianie studium znajduje się w strefie o dominującej funkcji
usługowej i dla którego wpłynęły wnioski o lokalizację obiektów handlowych
o pow. sprzedaży powyżej 400 m2 zachodzi konieczność opracowania planu
miejscowego. Dlatego tylko ten obszar został zaproponowany do sporządzenia
planu.



10

Radny powiatu Janusz Sosnowski — 16 miejscowości gminy ma
Miejscowy Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a kiedy będą miały
pozostałe miejscowości.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że obowiązuje Studium
Uwarunkowań i W chwili obecnej nie ma problemów z otrzymaniem decyzji
o warunkach zabudowy w tych pozostałych miejscowościach

Kierownik referatu infrastruktury, gospodarki nieruchomościami,
rolnictwa i ochrony środowiska Piotr Czyżyk przedstawił projekt uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Opinogóra Górna dla fragmentu
miejscowości Władysławowo.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, na sesji
uczestniczyło 13, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości Władysławowo.

Ad.pkt.l 1.

Z—ca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska zaprOponowała, aby Komisja
doraźna do rozdysponowania funduszu na remonty dróg wiejskich pozostała w
składzie w jakim pracowała w ubiegłym roku. O dofinansowania remontów
dróg podania już napłynęły i Komisja powinna rozpocząć pracę w terenie. Na
naradzie z sołtysami Wójt Gminy poprosił o opowiedzenie się, czy w tym roku
również organizujemy przetarg na zakup i dowóz materiału na remonty dróg,
czy zainteresowane osoby będą przywoziły we własnym zakresie materiał.
Należy podkreślić, że transport W roku ubiegłym prawie tyle samo wyniósł co
materiał, jak również było wiele zastrzeżeń do jakości materiału. Sołtysi
jednoznacznie opowiedzieli się, żeby przydzielać fundusze tylko na materiał,
mieszkańcy przywioząwe własnym zakresie.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że remonty bieżące dróg
gminnych w roku 2007 kosztowały ok. 100 tys. zł, wtym prawie 50% transport.
Zorganizowaliśmy przetarg, nie mieliśmy wyboru ponieważ wpłynęła tylko
jedna oferta. Materiał przywoził różny, było wiele zastrzeżeń do jakości
materiału i terminowości przywozu. W związku z powyższym wystąpiłem
z zapytaniem do sołtysów, którzy na stan 39 na naradzie, większością głosów
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( 36 za, 1 przeciwny, 2 wstrzymujących) zdecydowali, aby zainteresowani
otrzymywali dofinansowanie na materiał a transport organizowali we własnym
zakresie.

Radny powiatu Mieczysław Leszczyński zapytał czy może składać
podanie o dofinansowanie remontu drogi do swojej posesji?

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że dofinansowanie remontu
dróg jest tylko do dróg gminnych, droga do posesji Pana Leszczyńskiego
Mieczysława jest drogą prywatnąi nie możemy dofinansować. Drogę tą gmina
może przejąć, ale musiałaby wykonać podział działki wydzielając działkę pod
drogę, wykupić od właściciela grunt, podjąć uchwałę o zaliczeniu drogi do
gminnych dróg publicznych i utrzymywać tą drogę. Uważam, że na dzień
dzisiejszy jest wiele do zrobienia w zakresie remontu i modernizacji już
istniejących dróg gminnych, i prawdopodobnie gdybyśmy na to przystali to z
każdego sołectwa byłby taki wniosek, nie mniej jednak jest taka możliwość.

Z-ca Wójta Małgorzata Kołakowska przedstawiła projekt uchwały
w sprawie powołania Komisji doraźnej do rozdysponowania funduszy na
remonty dróg wiejskich.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjecie
uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan radnych 15, na sesji
uczestniczyło 13, jednogłośnie podjęła Uchwałę w Sprawie powołania Komisji
doraźnej do rozdysponowania funduszy na remont dróg wiejskich.

Ad.nktJZ.

Skarbnik Gminy Elżbieta Kowalska zaproponowała zmiany w budżecie
gminy na rok 2008, zwiększając wydatki budżetowe na zadania inwestycyjne
w kwocie 263.000 zł. tj: 53.000 zł na przebudowę drogi w Pajewie Królach,
200.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Opinogórze Górnej
i Zygmuntowie, oraz 10.000 zł na wymianę oświetlenia ulicznego
w Przedwojewie i Chrzanówku. Następnie przedstawiła stosowny projekt
uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjecie
uchwały.
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Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan radnych 15, w sesji
uczestniczyło 13, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2008 rok.

Ad.pkt.l3.

Mieczysław Piotrowski Przewodniczący Kółek i Organizacji Rolniczych
poprosił Wójta Gminy o przedstawienie, w których miejscowościach będą
instalowane oświetlenia uliczne.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że w najbliższym czasie
planujemy włączyć oświetlenia uliczne na słupach istniejących w
miejscowościach w: Kołaki Kwasy — 3 lampy, Janowięta — l lampę, Wierzbowo
— 1 lampę, Sosnowo — ] lampę, Załuże — 2 lampy, Opinogóra Kolonia —- 2
lampy. Koszt dokumentacji na powyższą inwestycje wyniesie ok. 4 tys. zł, ale
włączając oświetlenie uliczne zyskujemy dodatkowe punkty przy składaniu
wniosków o dofinansowanie budowy dróg. W związku z powyższym zwracam
się z prośbą do Przewodniczącego Rady Gminy o przegłosowanie wniosku
dotyczącego przygotowania dokumentacji w zakresie oświetlenia.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o przegłosowanie
przyjęcia wniosku zgłoszonego przez Wójta Gminy.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, na sesji
uczestniczyło 13, jednogłośnie przyjęła wniosek dotyczący włączenia
oświetlenia ulicznego w roku 2008.

Ad.pkt.14.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:
—- staramy się pozyskiwać fundusze na inwestycje z różnych źródeł,

rozmawiałem z Panem Marszałkiwm Struzikiem i Wiceministrem
Kultury o dofinansowanie 30-lecia GOK, z Wiceprernierem Waldemarem
Pawlakiem o pozyskanie funduszy na OSP, wystąpiłem z wnioskiem z
oświaty o zajęcia pozalekcyjne, z wnioskiem o pozyskanie funduszy z
programu Kapitał Ludzki,

- kilkakrotnie występowałem o drogę krajowa i chodnik w Pomorzu,
doprowadziłem do spotkania z naczelnym Dyrektorem Dróg Kraj owych,

- będzie rozpoczęta budowa drogi Przasnysz — Ciechanow,
- będzie budowana droga powiatowa Opinogóra — Chrzandwek,
— mamy przygotowaną dokumentacje i wnioski na budowę 18 km. dróg

gminnych,
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- wybudowano w gminie 12,8 km sieci kanalizacyjnej, w Opinogórze
mamy oczyszczalnię do której można podłączyć kilka sołectw,
przygotowano cztery dokumentacje na kanalizacje zbiorczą oraz budowę
nowej oczyszczalni ścieków,

- wszystkie szkoły w gminie zostały wyremontowane oprócz wyposażenia
w nowe pracownie komputerowe ,

- umundurowanie w straży jest w 95 %, wszystkie jednostki posiadają
samochody, Opinogóra dwa , ostatnio wymieniony został samochód w
jednostce Sosnowo,

- trwa remont świetlicy w Łagunach, na który pozyskaliśmy fundusze,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie 82 tys. zł,

wtym 20 tys. zł na remont budynku na świetlicę w Pałukach,
- Gmina brała udział w konkursie „Gmina przyjazna mieszkańcom” —-—

zajęliśmy I miejsce w powiecie równorzędnie z gminą Glinojeck,
natomiast na 60 gmin w eliminacjach okręgowych II miejsce,

- przygotowujemy dwa wnioski z Funduszu Odnowy Wsi: pierwszy
dotyczy Opinogóry Górnej tj. remont świetlicy, naprawa asfaltu i
chodnika na osiedlu, budowa parkingu przed Szkołą Podstawową,
wymiana części krawężników i spryskanie asfaltu na parkingu przed
budynkiem Urzędu Gminy i zagospodarowanie skweru w bezpośrednim
sąsiedztwie Urzędu, drugi wniosek dotyczy Władysławowa tj. miał być
zakupiony budynek na świetlicę i w budżecie gminy przeznaczono 100
tys. zł na ten cel, ale część mieszkańców proponowała remont drogi i
budowę chodników. W związku z powyższym zorganizowałem zebranie
wiejskie z udziałem Przewodniczącego Rady Gminy Jana
Goździewskiego, Z-cy Wójta Gminy Małgorzaty Kołakowskiej,
Przewodniczącej Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów
Jolanty Grochowskiej, na którym zdecydowano aby wystąpić
z wnioskiem o pozyskanie funduszy unijnych, gdyż mając 100 tys. zł
można pozyskać 300 tys. zł. Według wskaźnika „G” nie ma pewności że
wniosek będzie zaakceptowany, ale trzeba próbować. W ten sposób
można byłoby rozbudować świetlicę i wyremontować drogę,

- 9 kwietnia br odbędzie się odbiór łazienek i sali w budynku OSP
Opinogóra Górna,

-— otrzymaliśmy 21.500 zł na remont Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie.

Radny powiatu Janusz Sosnowski stwierdził, że z budową dróg na terenie
gminy jesteśmy do tyłu, ich stan jest zły, samochody nie chcą przyjeżdżać po
odbiór mleka. Wójt Gminy powinien myśleć o drogach gminnych, od dróg
powiatowych czy wojewódzkich są inne władze. Zadaniem gminy jest własne
podwórko. Dokończyliśmy wodociągowanie gminy, ale my dopłacaliśmy po
I lub 2 tysiące a w innych gminach po 100 zł. za przyłącza. Jednostka OSP w
Sosnowie doczekała się wymiany samochodu, ale gmina dołożyła tylko 100 zł, i
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ten samochód nam się należał, wiele włożyliśmy wkładu w remont świetlicy. Od
lat mówi się o drodze do Sosnowa, jak na razie to tylko się mówi, i mam
wątpliwości czy w ogóle będzie ona zrobiona. Jeżeli nie będzie zbudowana
droga to będzie wspólna porażka dla nas obydwu.

Radny Dariusz Goździewski w imieniu mieszkańców złożył na piśmie
dwa wnioski: o usuniecie drzew i modernizację drogi w Kołakach Budzynie.

Prezes GS „SCH” Stanisław Leszczyński:
- zapytał kiedy zostaną podłączeni do kanalizacji mieszkańcy Opinogóry

Górnej (ul. Konwerskiego), Opinogóry Dolnej iDzbonia
- jeżeli będzie kładziony chodnik w Opinogórze Górnej, to płytki

z rozbiórki starego chodnika proponowałbym wykorzystać i położyć
chodnik poza rowem przy boisku szkolnym w Opinogórze Górnej.

Sołtys z Opinogóry Dolnej Aneta Miklaszewska zapytała czy sołectwo może
pozyskać budynek po zlewni mleka w Opinogórze Dolnej przeznaczając go na
świetlicę.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił:
- mieszkańcy Opinogóry Dolnej, Opinogóry Górnej z ul. Konwerskiego

planowani są do podłączenia do kanalizacji za dwa lata, Dzbonie w
następnych latach,

- w sprawie płytek ze starego chodnika w Opinogórze Górnej rozmawiałem
z szefem Powiatowego Zarządu Dróg i uzgodniliśmy, że będą
wykorzystane na położenie chodnika przy drodze powiatowej w kierunku
Czernic do osiedla,

- budynku po zlewni mleka w Opinogórze Dolnej nie możemy przekazać
mieszkańcom, ponieważ nie jest uregulowany stan prawny,

- z budową drogi do Sosnowa czekamy, ponieważ na razie nie został
ogłoszony termin składania wniosku, jeżeli zostanie ogłoszony to wniosek
jest przygotowany i natychmiast zostanie złożony. Staramy się
o dofinansowanie unijne, ponieważ gminy nie stać na zbudowanie z
własnego budżetu 14 km drogi. Budowę drogi obiecałem na początku
kadencji i mam nadzieję że będzie zrealizowana, na razie nawet nie
minęło nawet 50 % kadencji,

- OSP Sosnowo otrzymało samochód, jako gmina dołożyła 100 zł i dobrze,
że tylko tyle dołożyliśmy uważam, że sztuką jest pozyskiwać dodatkowe
fundusze.

Komendant Posterunku Andrzej Chmielewski poinformował, że w dniach
12, 13, 19 i 20 kwietnia 2008 roku będzie prowadzona na terenie naszej gminy
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akcja porządkowa „POSESJA”. Kontrolę będą prowadzone przez strażaków
OSP i Posterunek Policji W Opinogórze Górnej.

Z—ca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska poinformowała,
że 16 kwietnia 2008 roku przypada 25—lecie urzędowania Wójta Gminy
Stanisława Wieteski w naszej gminie. Jest propozycja, żeby następna Sesji
Rady Gminy, która jest planowana 29 kwietnia br, była Sesją uroczystą,
podkreślającą jubileusz Wójta Gminy

Ad.t.15.

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Przewodniczący Rady Gminy
Jan Goz'dziewski zamknął obrady XVII Sesji Rady Gminy.

Protokółowała:
(? 1". „(__

Elżbieta GBorowska
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