
PROTOKÓŁ NrXXI/08
z NadzwyczajneXI Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej

w dniu 11 sierpnia 2008 r w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej
pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Jana Goździewskiego.

Obrady rozpoczęto o godz. 900 i zakończono o godz. 1130.

Stan radnych - 15
Uczestniczyło - 14

Radny nieobecny:
- Michał Gnas

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

Stanisław Wieteska —— Wójt Gminy
Małgorzata Kołakowska — Z-ca Wójt Gminy
Beata Golasińska — Sekretarz Gminy
Piotr Czyżyk — kierownik referatu infrastruktury, gospodarki
nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
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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..
Przyjęcie protokółu z XX Sesji Rady Gminy.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Wolne wnioski i zapytania.
Sprawy bieżące.
Zamknięcie obrad.ONE-"PPN:—

Ad.gkt.2.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski poinformował,
że protokół z XX 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 XX 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 XX Sesji Rady Gminy
Opinogóra Górna.

Ad.t.3.

Radny Dariusz Goździewski zapytał dlaczego jest propozycja
zmniejszenia budżetu gminy na planowanej inwestycji, budowa oczyszczalni
i kanalizacji w Kołakach Budzynie?

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że zmniejszone są środki na tą
inwestycję ponieważ jest problem z wprowadzeniem oczyszczalni do budowy,
jeden mieszkaniec nie zgadza się na przejście przez grunt i na razie nie jest
celowe zamrażanie środków finansowych na ten cel, poza tym nie został
jeszcze ogłoszony termin składanie wniosków. W tym roku nie ma realnych
szans na rozpoczęcie tej inwestycji.

Z-ca Wójta. Gminy Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że proponuje się
wprowadzenie zmiany w planie wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne zwiększenie środków 0 60.000 zł na realizację zadania PN.
„Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Opinogóra Górna i
Zygmuntowe”, oraz zmniejszenie środków 0 60.000 zł na zadanie PN.
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w północnej części
gminy”. W wyniku przeprowadzonego przetargu na II etap robót
kanalizacyjnych w m. Zygmuntowi? koszt ich okazał się wyższy od pierwotnie
planowanego (brak zabezpieczenia w budżecie gminy). Dodatkowe zwiększenie
środków finansowych pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy
z wykonawcą robót jak również sfinansowanie pozostałych kosztów, :nadzoru
technicznego, inspekcję wybudowanej sieci kanalizacji, aktualizację
kosztorysów inwestorskich i ofertowych oraz opłaty za instalację elektryczną na
obiekcie przepompowni ścieków. Następnie przedstawiła stosowny projekt
uchwały

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
uchwały.



Rada Gminy W głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2008 rok.

Ad.]gktA.

W wolnych wnioskach i zapytaniach nikt z radnych nie zabrał głosu.

Ad.pkt.5.
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Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:
. otrzymaliśmy 500 tys,. zł na kanalizacje w Zygmuntowie, w związku z

powyższym zwiększyliśmy zakres robót 0 ponad 20 przyłączy,
przedłuża się sprawa budowy oczyszczalni w Budzynie, Wpłynęły dwa
pisma ( pisma odczytane) od Pana Zembrzuskiego, i w dniu dzisiejszym
jest zorganizowane zebranie wiejskie w Kołakach Budzynie z udziałem
Pana Zembrzuskiego, aby wyjaśnić sprawę. Pismo, które ostatnio
otrzymałem było również rozesłane do wiadomości wszystkim radnym.
Przeprowadziłem z Panem Zembrzuskiem kilka rozmów, rozmowy są
trudne i przy każdej rozmowie pojawiają się nowe uwagi. Pan
Zembrzuski nie wyraża zgody na przejście przez grunt na odcinku ok.
40 metrów. Podczas przygotowywania projektu dokumentacji Pan
Zembrzuski był najczęstszym konsultantem i projekt widział, teraz
stwarza problemy. Proponowaliśmy odszkodowanie za przekop,
powiedział, że żadne pieniądze nie wchodzą w grę, proponowaliśmy
przej ść przeciskiem pod drogą, również mu nie pasuje. Uważam, że jest to
celowe przeszkadzanie. Dokumentacja jest przygotowana i może nastąpić
taka sytuacja, że nie będziemy mogli złożyć wniosku o dofinansowanie i
inwestycja zostanie przesunięta w czasie. Odpowiedź na pismo
przygotujemy i mamy nadzieje, że po dzisiejszym spotkaniu sprawa się
wyjaśni,

. trwa remont w Urzędzie Gminy, koszt ok. 60 tys. zł, tj. wymiana
pozostałych okien, położenie terakoty na korytarzu i schodach, wymiana
balustrady, gładź na klatce schodowej,
zakończył się remont dachu na świetlicy strażackiej w Kołaczkowie,
trwa remont świetlicy w Pałukach, na który pozyskaliśmy 20 tys. zł,
na ukończeniu są prace remontowe (malowanie) w szkołach,
do końca sierpnia będzie utrudniony ruch na drodze Opinogóra —
Chrzanówek związany z remontem drogi,
12 września br. odbędzie się w Opinogórze Górnej w parku otwarcie
Dworu Krasińskich,



9. Wpłynęło pismo od Dyrektora Muzeum W sprawie sprzedaży działek
użytkowanych przez nauczycieli —— do tematu wrócimy po szczegółowym
wyjaśnieniu sprawy,

10.na ostatnim zebraniu na osiedlu W Opinogórze Górnej mieszkańcy mieli
wiele zarzutów do Wójta i radnych, że prowadzi się prace inwestycyjne
wszędzie, ale nie na osiedlu. W związku z powyższym proponuję na
następną Sesje zaprosić Radę Sołecka z ul. Krasińskiego i Komitet
Osiedlowy i wspólnie z całąRada Gminy przejść się po osiedlu

ll.w piwnicach Urzędu Gminy jest duże pomieszczenie po składzie
opałowym można byłoby gl?) zaadaptować na cele kultury dla potrzeb
GOK. Jest możliwość pozyskania funduszy w wysokości 90% kosztów
remontu. Czy jest akceptacja radnych W tej sprawie.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski dał wniosek pod
głosowanie — czy przygotowywać wniosek o dofinansowanie adaptacji
pomieszczenia w piwnicach Urzędu Gminy pod potrzebę GOK.

Rada Gminy W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła wniosek.

Ad.gkt.13.

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Przewodniczący Rady Gminy
Jan Goździewski zamknął obrady XXI Sesji Rady Gminy.

Prot kółowała: Przewodniczący ady Gminy

Elżbieta Borowska ski
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