
PROTOKÓŁ exms
z XX Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej w dniu 18 lipca 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. 1230.

Stan radnych - 15
Uczestniczyło - 10

Radni nieobecni:
- Michał Gnas
- Krzysztof Szczypek

Jolanta Grochowska
Andrzej .Kuc
Teresa Matuszewska

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

”QMPWPT'

8.
9.

Stanisław Wieteska — Wójt Gminy
Małgorzata Kołakowska — Z-ca Wójt Gminy
Beata Golasińska —— Sekretarz Gminy
Elżbieta Kowalska — Skarbnik Gminy
Zofia Pikus — Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Halina Larenta — Kierownik Gminnej Biblioteki Publiczne
Piotr Czyżyk— kierownik referatu infrastruktury, gospodarki
nieruchomościami, rolnictwa1 ochrony środowiska
Ewa Żórawska— p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Alicja Stryczniewicz— podinspektor ds. planowania1 inwestycji

10.Mieczysław Leszczyński — radny powiatu
11. Janusz Sosnowski — radny powiatu
12.Andrzej Chmielewski — Komendant Posterunku
13.Stanisław Leszczyński — Prezes GS „SCH”
14.Ireneusz Różalski — „IROMED”
15.Sołtysi wg listy obecności - 40
16.Uczestnicy konkursu „Najpiękniejszy Ogród Przydomowy”



Pkt.l .

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski otwierając sesję powitał
radnych i zaproszonych gości.

Stwierdził kworum władne do podejmowania prawomocnych uchwał,
oraz przeczytał porządek obrad Rady Gminy. Porządek sesji przewidywał:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Podsumowanie konkursu na „Najpiękniejszy Ogród Przydomowy”
Przyjęcie protokółu z XIX Sesji Rady Gminy.
Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące
uchwał sesyjnych.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości
Opinogóra Górna.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Opinogóra Górna.

7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Międzygminnego Związku
Regionu Ciechanowskiego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Międzygminnego
Związku Regionu Ciechanowskiego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
lO.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.
11.Wolne wnioski i zapytania.
12.Sprawy bieżące.
13.Zamknięcie obrad.
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Ad.pkt.2.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował, że po raz kolejny
nastąpiło podsumowanie ogródków przydomowych. Konkurs jest organizowany
od 10 lat, i jest to dla nas satysfakcją, że są chętni mieszkańcy do udziału w
konkursie. Zachęcał na przyszłość pozostałych mieszkańców gminy do brania
udziału w konkursie „Najpiękniejszy Ogród Przydomowy”. Podkreślił, że w
naszym rej onie nie ma zbyt wielu gmin, które organizują podobne konkursy.

Dyrektor GOK Zofia Pikus poinformowała, że zakończona została piąta
edycja Gminnego Konkursu na „Najpiękniejszy Ogród Przydomowy”. Konkurs
organizowany jest co 2 lata. Z roku na rok nasze podwórka stają się czystsze,
bardziej zadbane i estetyczne. Gospodarze, uczestnicy konkursu dokładają wielu
starań, aby zarówno w zagrodzie jak i w ogrodzie był należyty porządek,
przytulny kącik wypoczynkowy z oczkiem wodnym czy kaskadą. Aż miło
popatrzeć jak w naszej gminie wiele osób zaangażowało się, by upiększyć teren



wokół miej sca zamieszkania i wziąć udział w naszym konkursie. Na pewno nie
jedna gmina pozazdrościłaby tylu pięknych i bogato zaaranżowanych ogródków
przydomowych. Należy nadmienić, że do I edycji konkursu zostało
zgłoszonych 14 ogródków, do II edycji 12, do III edycji 16, do IV edycji 12 i do
V edycji 13 ogródków.

Z-ca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska poinformowała, że z Komisją
w składzie Aleksandra Kołakowska — specjalista ds. gospodarstwa wiejskiego
i agroturystyki MODR Poświętne, Danuta Ordak — pracownik Urzędu Gminy,
Zofia Pikus — Dyrektor GOK, dokonała w dniu 15 czerwca lustracji
13 zgłoszonych ogrodów przydomowych . Podczas lustracji komisja brała pod
uwagę estetykę ogrodu i zagrody, lokalizację części wypoczynkowo ozdobnej,
zagospodarowanie i zabezpieczenie obiektów sanitarnych oraz pomysłowość.
W wyniku końcowej lustracji komisja przyznała I nagrodę, kosiarkę spalinową -

Wandzie Kaliszewskiej z Władysławowa, II nagrodę, wykaszarkę - Jerzemu
Waśniewskiemu z Chrzanówka i dwie III nagrody, stolik z krzesłami - Renacie
Trętowskiej z Pałuk i Grażynie Gałażewskiej z Łęk. Pozostali uczestnicy
otrzymali wyróżnienia ( leżak i nasiona trawy: Elżbieta Kamińska z Kołaków
Budzyna, Iwona Szwarczewska z Bogucina, Helena Gołąb z Pałuk, Janina
Zarobkiewicz z Wólki Łanięckiej, Małgorzata Filipowicz z Wilkowa, Ewa
Gąsiorowska z Chrzanówka, Bożena Gutkowska z Pomorza, Iwona
Szwarczewska z Bogucina, Alicja Czarnecka z Pałuk. Ogrody nagrodzonych
wyróżniały się estetyką i pomysłowością. Uwagę komisji zwróciła harmonia,
porządek w ogrodzie oraz usytuowanie kącika wypoczynkowego. Ogrody te
stanowią wizytówkę Gminy Opinogóra Górna. Konkurs „Najpiękniejszy ogród
przydomowy” zorganizowany został przez Gminny Ośrodek Kultury w
Opinogórze Górnej przy współpracy Urzędu Gminy, Mazowieckiej Izby
Rolniczej w Warszawie, Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt
Zakład w Ciechanowie, Przedsiębiorstwa Nasiennego w Ciechanowie.

Następnie Wójt Gminy Stanisław Wieteska i Przewodniczący Rady
Gminy Jan Goździewski dokonali wręczenia nagród i wyróżnień uczestnikom
konkursu.

Ad.t.3.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski poinformował,
że protokół z XIX 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 XIX Sesji Rady Gminy z dnia 18 lipca 2008
roku.



Przewodniczący Rady Gminy Jana Goździewskiego dał pod głosowanie
przyjęcie wniosku.

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

Ad.pkt.4.

Prezes GS „SCH” Stanisław Leszczyński zaproponował aby do Planu
Odnowy Miejscowości Opinogóra Górna została zaplanowana budowa chodnika
po gruntach gminnych od starego budynku Urzędu Gminy w kierunku szkoły.

Radny Jerzy Wójcicki poparł wniosek dotyczący budowy chodnika w
Opinogórze Górnej od starego budynku Urzędu Gminy w kierunku szkoły

Ad.];kt.5.

Z—ca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że od początku
roku przygotowujemy się do złożenia wniosku do PROWu w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi” Został opracowany Plan Odnowy Miejscowości
Opinogóra Górna. Plan był przedstawiany na zebraniu na osiedlu w Opinogórze
Górnej, szczegółowo omawiany na posiedzeniach stałych komisji Rady i dzisiaj
dajemy do zatwierdzenia na Sesji Rady Gminy. Wstępnie planowaliśmy złożyć
dwa wnioski, jeden dla miejscowości Władysławowo i drugi dla miejscowości
Opinogóra Górna. Z uwagi na to, że możemy złożyć tylko jeden wniosek
zdecydowaliśmy się na przygotowanie wniosku dla Opinogóry, a z wnioskiem
dla Władysławowa poczekamy w następnej kolejności. Ponieważ w Sesji
uczestniczą sołtysi i zaproszeni goście jeszcze raz z-ca Wójta Gminy omówiła
szczegółowo plan odnowy, który zawiera zadania: w roku 2008 -- 2009 — remont
sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy ( wymiana okien, cyklinowanie i
lakierowanie podłóg, wykonanie podwieszanego sufitu i oświetlenia), w latach
2009 -— 2010 — budowa drogi na osiedlu, budowa parkingu na działce nr 41/6,
remont parkingu przy GOK, przebudowa schodów przy Urzędzie Gminy,
remont świetlicy, wykonanie elewacji budynku OSP i ogrodzenie działki, w
latach 2010 —- 2011 ~— wykonanie renowacji nawierzchni parkingu przed
Urzędem Gminy, wykonanie placu zabaw w centrum miejscowości, w latach
2013 — 2014 — wykonanie drogi gminnej za Urzędem Gminy oraz urządzenie
terenu zielonego w centrum. Na dzisiejszej sesji został dodatkowo zgłoszony
wniosek dotyczący budowy chodnika.

Prezes GS „SCH” Stanisław Leszczyński stwierdził, że na spotkaniu
mieszkańców osiedla na którym był omawiany wniosek również powinni
uczestniczyć pozostali, mieszkańcy Opinogóry m.in. mieszkańcy



ul. Konwerskiego. Żeby to było spotkanie mieszkańców całej Opinogóry
Górnej, a nie podzielona miejscowość.

Sołtys z Opinogóry Górnej Grażyna Czarnecka poparła przedmówce.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował, że jeżeli jest taka
potrzeba to na spotkania będziemy powiadamiać wszystkich mieszkańców
miejscowości Opinogóra Górna razem. Dzisiaj został zgłoszony wniosek
dotyczący budowy chodnika. W związku z powyższym proponuję punkt
przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Opinogóra Górna odłożyć na następną
sesję, a w międzyczasie odbyć spotkanie ze wszystkimi mieszkańcami
miejscowości Opinogóra Górna.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski dał pod głosowanie
wniosek dotyczący odłożenia na następną sesję punktu przyjęcia Planu Odnowy
Miejscowości Opinogóra Górna.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan radnych 15, na sesji
uczestniczyło 10, jednogłośnie przyjęła wniosek odłożenia punktu na następną
sesję.

Ad.pkt.6.

Podinspektor ds. planowania i inwestycji Alicja Stryczniewicz wyjaśniła,
że 21 grudnia 2005 roku Rada Gminy podjęła uchwałę, w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Opinogóra Górna W granicach administracyjnych gminy.
Sporządzenie zmiany studium uwarunkowane było potrzebami właścicieli
nieruchomości w zakresie zmiany przeznaczenia terenu. Od 2002 roku wpłynęło
blisko 100 wniosków. Ustalenia zawarte w studium wiążące są przy
sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który
finalnie zmienia przeznaczenie terenu. W obowiązującym do tej pory studium
strefy zurbanizowane wyznaczone były na obszarach, gdzie występowała już
zabudowa mieszkaniowa i tylko te tereny brane byłyby pod uwagę przy
sporządzaniu planu miejscowego. W ubiegłym roku rozstrzygnięty został
przetarg i wyłoniony wykonawca, który sporządził projekt studium. W trakcie
procedury planistycznej zmierzającej do uchwalenia studium uzyskano
wszystkie niezbędne opinie i uzgodnienia, projekt zmiany studium wyłożony był
do publicznego wglądu oraz przeprowadzona została dyskusja publiczna nad
rozwiązaniami przyjętymi w zmianie studium. W wyznaczonym terminie
składania uwag do projektu wpłynęły 3 uwagi. Pierwsza uwaga Pana Polaka
dotyczyła włączenia terenu całej działki do studium. W pierwotnej wersji



studium objęta była tylko część działki. Po konsultacji w paniami architekt
sporządzającymi projekt stwierdzono, że nie ma przeciwwskazań do
uwzględnienia uwagi.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł pod głosowanie
proponowaną uwagę.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, na sesji
uczestniczyło 10 -— jednogłośnie przyjęła proponowana uwagę.

Podinspektor ds. planowania i inwestycji Alicja Stryczniewicz
zaproponowała drugą uwagę, która Wpłynęła od firmy planującej budowę
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych we Władysławowie
w bezpośrednim sąsiedztwie Ciechanowa. Uwaga dotyczyła wprowadzenia
zapisów zezwalających na lokalizację parkingów i stacji paliw, które
w projekcie studium już istniały oraz zwiększenia wysokości budynku z 11 m.
na 12 m. Do uwzględnienia tej uwagi również nie ma przeciwwskazań.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski dał pod głosowanie
przyjęcie uwagi.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15, obecnych na sesji było
10 radnych —jednogłośnie przyjęła proponowaną uwagę.

Podinspektor ds. planowania i inwestycji Alicja Stryczniewicz
zaproponowała trzecią uwagę dotyczącą zmiany lokalizacji terenu trzech działek
we Władysławowie ze strefy o dominującej funkcji mieszkaniowej na strefę
o dominującej funkcji usługowej, co zgodnie z zapisami studium wiąże się
z dopuszczeniem lokalizacji obiektow handlowych o powierzchni sprzedaży
powyżej 400 m2 . Dwie z tych działek mogą zostać zlokalizowane zgodnie
z wnioskiem, jednak trzecia działka położona jest w pobliżu rzeki Sona
i znajduje się w strefie ekologicznej — korytarzy ekologicznych. Uwaga może
zostać częściowo uwzględniona, jednak zgodnie z zapisami ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla obiektu handlowego
o pow. sprzedaży powyżej 400 m2 , którego lokalizację wyznacza studium,
w ciągu 3 miesięcy od uchwalenia studium istnieje obowiązek przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obszar
dwóch działek to około 3 ha, więc koszty sporządzenia planu nie byłyby duże,
a korzyścią będzie zwiększenie przychodów gminy z tytułu podatków.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski dał pod głosowanie
przyjęcie uwagi.



Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, na sesji
uczestniczyło 10 — jednogłośnie przyjęła proponowaną uwagę.

Następnie podinspektor ds. planowania i inwestycji Alicja Stryczniewicz
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 10, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie uchwalenia
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Opinogóra Górna.

Ad.gkt.7.

Piotr Czyzyk - kierownik referatu inń'astruktury, gospodarki
nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska wyjaśnił, że dla realizacji
zadań własnych gminy w zakresie gospodarki odpadami powstała idea
utworzenia Międzygminnego Związku, którego celem będzie wspólne
wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych
do realizacji zintegrowanego regionalnego programu gospodarki odpadami.
Stworzenie nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z
uwagi na koszty, jest możliwe jedynie przy współdziałaniu wielu gmin. Z tego
powodu powstanie Związku uznaje się za uzasadnione. Plan Gospodarki
Odpadami województwa mazowieckiego 2010 dokładnie precyzuje regiony, w
których mogą być prowadzone instalacje gospodarki odpadowej. Dla
zarejestrowania Międzygminnego Związku konieczne jest przedstawienie
organowi prowadzącemu rejestr m.in. kompletu uchwał o utworzeniu Związku.
W związku z uwagami przedstawionymi przez organ rejestrowy dotyczący
nazewnictwa Związku, zachodzi konieczność ponownego przyjęcia przez Radę
Gminy uchwały o utworzeniu Związku, z jednoczesnym uchyleniem
poprzedniej. Następnie przedstawił stosowny projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan radnych 15, w sesji
uczestniczyło 10, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie utworzenia
Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego.



Ad.gkt.8.

Piotr Czyżyk — kierownik referatu infrastruktury, gospodarki
nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska wyjaśnił, że dla utworzenia
i rejestracji Międzygminnego Związku, koniecznym jest przyjęcie przez
zainteresowane Rady jednolitego Statutu Związku. W związku z uwagami
przedstawionymi przez organ rejestrowy dotyczących niektórych zapisów
w Statucie zachodzi konieczność dostosowania treści Statutu do standardów
obowiązujących „międzygminne związki”, a tym samym po wprowadzonych
zmianach przez Radę Gminy uchylające poprzednią uchwałę w przedmiotowej
sprawie. Następnie przedstawił stosowny projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 10, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu
Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego.

Ad.pkt.9.

Skarbnik Gminy Elżbieta Kowalska wyjaśniła, że proponuje się
zwiększyć dochody budżetowe gminy w kwocie 685.120 zł w tym: z tytułu
dotacji celowej na inwestycje realizowane na podstawie porozumień ( 5.120 zł),
wpłaty z tytułu nabycia prawa własności i użytkowania wieczystego
nieruchomości (100.000 zł), wpłaty z tytułu dofinansowania własnych zadań
inwestycyjnych (80.000 zł), oraz zmniejszyć dochody budżetowe w kwocie
2.314.365 zł w tym: w dziale drogi publiczne gminne (1.483.900 zł) oraz
gospodarka ściekowa i ochrona wód (830.465 zł). Ponadto zwiększyć wydatki
budżetowe w kwocie 1.587.329 zł w tym: na infrastrukturę wodociągową
( 14.968 zł), drogi publiczne i gminne ( 303.000 zł), gospodarka gruntami
i nieruchomościami (55.000 zł), OSP (80.000 zł), szkoły podstawowe
(18.000 zł), świadczenia społeczne (3.447 zł), gospodarka ściekowa i ochrona
wód (1.100.000 zł), pozostała działalność ( 12.914 zł), oraz zmniejszyć wydatki
w kwocie 3.033.680 zł wtym: w dziale rolnictwo i łowiectwo (315 zł), transport
i łączność (1 .745.900 zł), bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
(106.000 zł), gOSpodarka komunalne i ochrona środowiska (1.181.465 zł).
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 10, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2008 rok.

Ad.pkt.10.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski zaproponował podwyżkę
dla Wójta Gminy w wysokości 1 tys. zł. Sprawa była omawiana na
posiedzeniach stałych Komisji, jest to połowa kadencji, w sąsiednich gminach
Wójtowie już otrzymali podwyżkę, pracownicy w Urzędzie Gminy również
więc radni też zaakceptowali podwyżkę dla naszego Wójta. Proponowaną
podwyżkę mógłby Wójt otrzymać od miesiąca stycznia, jednak Wójt Gminy
zrezygnował z wyrównania od stycznia Więc proponujemy podwyżkę
od 1 lipca 2008 r.

Sekretarz Gminy Beata Golasińska wyjaśniła, że wynagrodzenie
po proponowanej podwyżce będzie wynosiło: zasadnicze - 4.900 zł, dodatek
funkcyjny - 1.790 zł, dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20%
wynagrodzenia zasadniczego — 980 zł, dodatek specjalny w wysokości 20%
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego — 1.338 zł. 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 10, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie ustalenia
wynagrodzenia dla Wójta Gminy

Ad.t.l 1

Radny powiatu Mieczysław Leszczyński zapytał - jeżeli użytkuje się
działkę gminną przez 30 lat, czy jest możliwość jej przejęcia na własność
poprzez zasiedzenie.

Prezes GS”SCH” Stanisław Leszczyński zapytał co się dzieje z radnym z
Opinogóry Górnej, ponieważ od dłuższego czasu nie uczestniczy w sesjach i nie
ma z nim kontaktu.

Sołtys z Janowiąt Pryciak Leszek zapytał kiedy będzie budowana droga
przez wieś Janowięta oraz budowa drogi Janowięta — Rąbież w ramach
rekultywacji
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Radna Izabela Kołakowska zgłosiła potrzebę naprawy wyrw w bruku na
drodze przez wieś Kołaki Kwasy, oraz zapytała kiedy będzie budowana droga
asfaltowa Janowięta —— Kołaki Kwasy.

Sołtys z Rabieżą Stanisław Bęćkowski zapytał kiedy w kolejnych
miejscowościach będą ustawiane kontenery na selekcję zbiórki odpadów.

Sołtys z Wilkowa Małgorzata Filipowicz zgłosiła potrzebę naprawy wyrw
w asfalcie na drodze Rabież - Wilkowo.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił:

- na dofinansowanie budowy drogi Kołaki Kwasy — Janowięta złożymy wniosek
i dopiero pod koniec roku dowiemy się czy wniosek został
zakwalifikowany,

- radny z Opinogóry Górnej jest na półrocznym szkoleniu i od miesiąca
sierpnia będzie uczestniczył w sesjach

— złożyliśmy wniosek do Starostwa Powiatowego o dofinansowanie zakupu
pojemników do selekcji zbiórki odpadów. W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy
pozytywną odpowiedź, że przyznano nam środki w wysokości 2.100 zł na
zakup pojemników, i pojemniki zostaną zakupione,

- wyrwy na asfalcie na drodze do Wilkowa postaramy się naprawić.

Kierownik referatu infrastruktury, gospodarki nieruchomościami,
rolnictwa i ochrony środowiska Piotr Czyżyk wyjaśnił, że prawo zasiedzenia
gruntów reguluje kodeks cywilny. Jeżeli osoba użytkuje grunty przez 30 lat to
może wystąpić o zasiedzenie do Sądu.

Ad.gkt.12.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:

1. za parę dni odbędzie się przetarg na kontynuację budowy kanalizacji
w Zygmuntowie. Jeżeli cena będzie wysoka to natychmiast
unieważnimy przetarg, zmniej szymy zakres i ogłosimy drugi,

2. na 28 lipca br został ogłoszony przetarg na działke pod CPN
w Zygmuntowie (skrzyżowanie dróg Pomorze — Opinogóra, w
sąsiedztwie p. Kacprzaka),

3. ogłosiliśmy przetarg na sprzedaż działek w Kołaczkowie oraz budowę
30 szt. przydomowych oczyszczalni,
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4. wystąpiliśmy o regulację gruntów pod świetlicą w Dzboniu. Świetlica
znajduje się na gruncie prywatnym i jeżeli nie przejmiemy go to nie
będziemy mogli finansować remontu strażnicy,

5. rozpoczęty został remont dachu na świetlicy strażackiej
w Kołaczkowie,

6. po długich staraniach (ponad 30 pism) przejęliśmy plac w Pałukach,
uzyskaliśmy własność gruntu pod byłą zlewnią mleka w Opinogórze
Dolnej,

8. w ostatnich dniach czerwca ukazała się szczegółowa informacja
o punktacji składania wniosków o fundusze unijne. Wnioski na
limdusze na drogi nie można było składać od trzech lat, d0piero teraz
ogłoszono termin składania tj. od 30 czerwca do 15 września.
Przygotowujemy trzy wnioski na drogi:

' Czernice — Elżbiecin,
. Kołaki Kwasy — Janowięta, Dzbonie — Janowięta —— Wierzbowo,
. Opinogóra Górna — Opinogóra Kolonia — Patory — Niemierzyce— Załuże - Sosnowo — Pokojewo, Załuze — Wilkowo — Rąbież,

9. komplikuje się sprawa złożenia wniosku o budowę kanalizacji w
Kołakach Budzynie, ponieważ jeden mieszkaniec nie wyraża zgody na
przej ście przez grunty,

TJ

Ad.t.l3.

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Przewodniczący Rady Gminy
Jan Gożdziewski zamknął obrady XX Sesji Rady Gminy.

Proto ółowała: Przewodnicz y Gminy

Elżbieta "Borowska Jan zi wski
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