
PROTOKÓŁ NrXXlX/08
z nadzwyczajnej XXIX Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej

w dniu 5 czerwca 2009 r. w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej
pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy

Jana Goździewskiego.

Obrady rozpoczęto o godz. 900 i zakończono o godz. 1030 .

Stan radnych - 15
Uczestniczyło - 14

Radny nieobecny:
- Jabłoński Józef Cezary

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

1. Stanisław Wieteska — Wójt Gminy
2. Małgorzata Kołakowska — Z-ca Wójta Gminy
3. Beata Golasińska — Sekretarz Gminy
4. Ewa Wójcik — Skarbnik Gminy

Pkt.1.

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.
Podj ecie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Wolne wnioski i zapytania.
Sprawy bieżące.
Zamknięcie obrad.WFF—*W?

Ad.nktJ.

Ewa Wójcik Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w związku z wystąpieniem z
wnioskiem o udzielenie dotacji celowej w ramach komponentu B tworzymy
plan inwestycyjny dla zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej w Woli Wierzbowskiej”. Możemy otrzymać 50% kosztów



budowlanych dla tego zadania. Prace przygotowawcze (dokumentacja, inspektor
nadzoru) pokrywa gmina. Część funduszy mieliśmy zabezpieczone tj. 40.000 zł,
tylko należy przenieść z paragrańl 4270 do paragrafu 6050. Faktycznie
zwiększamy na to zadanie 106.000 zł. Ponadto tworzymy nowe zadanie
inwestycyjne „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości
Bogucin". Wartość robót budowlanych jednej z najniższych ofert wynosi
29.355,43 zł. Po wprowadzeniu tych zadań do budżetu gminy planowany kredyt
zwiększył się o 139.000 zł. Na dzień 5 maja br. wynosi l.590.872,74 zł.
Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła stosowny projekt uchwały

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjecie
Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan radnych 15, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009 rok.

Ad.gkt.3.

Radny Michał Gnas zapytał czy będzie ustawione lustro drogowe w
Opinogórze Górnej na wyjeżdzie z osiedla na drogę powiatową.

Radny Krzysztof Szczypek zaproponował, aby wystąpić do Koła
Łowieckiego o odstrzał dzików i lisów w rej onie Wierzbowa.

Radny Mirosław Kamiński zapytał, czy przy podłączeniu wody gmina
zwraca koszty podciągnięcia głównej nitki czy tylko przyłącza.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił:
. o ustawienie lustra drogowego wystąpiliśmy z pismem do Powiatowego

Zarządu Dróg w Ciechanowie , który przeprowadził przegląd odcinka
drogi i stwierdził, że ustawienie lustra drogowego w tym rejonie jest
niezasadne,

. o odstrzał dzików i lisów wystąpimy z pismem do Koła Łowieckiego,

. przy podłączaniu do wodociągu gmina zwraca za przyłącze, ma prawo ale
nie musi

Ad.t.4.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował: że chcieał sfinalizować
ustawienie dwóch lamp w centrum Rembowa, jak się okazało radna twierdzi, że
we wsi nie jest konieczne oświetlenie. Mieszkańcy wnioskują o jedną lampę na
przystanku a drogą na drodze w lesie przy figurce.



Radna Teresa Matuszewska potwierdziła, że oświetlenie jest potrzebne
przy przystanku i w lesie koło figurki.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski dał pod głosowanie
zmianę miej sca ustawienia dwóch lam ulicznych z centrum wsi Rembowo na
jedną na przystanku i drugą na drodze przez las przy figurce.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła zmianę ustawienia lamp w Rembowie.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:
' w dniu dzisiejszym o godz. 1600 odbędę spotkanie z mieszkańcami

Bogucina w sprawie podziału działki tz. „sołtysówki”. Jest propozycja
aby wydzielić teren pod boisko, świetlicę i resztę sprzedać,

. planowaliśmy 25 tys. zł na opracowanie dokumentacji na boisko „Orlik”,
należy zwiększyć kwotę do 30 tys. zł. Ponadto do kompleksu boiska
„Orlik” chcemy zaliczyć już pobudowane prysznice istniejące przy hali
Sportowej. Wystąpiliśmy z odpowiednim pismem do Ministerstwa Sportu
w tej sprawie,

0 jest konieczność zwiększenia o ok. 4 tyś. zł na zainstalowanie rynien na
dachu świetlicy w Kołaczkowie,

. otrzymaliśmy 55 tys. zł dotacji na drogę w Bogucinie z Funduszu
Odnowy Gruntów Rolnych,

. odbył się przetarg na budowę najdłuższej drogi Opinogóra Kolonia —
Załuże — Sosnowo — Pokojewo — wartość kosztorysowa była 4 mil. 800
zł, najniższa oferta wynosi 3 mil. 400 tys. zł,

. rozważamy możliwość przełożenia w czasie inwestycji drogowej Kołaki
Kwasy — Janowięta,

. do chwili obecnej przy podłączaniu do kanalizacji odpłatność
mieszkańców wynosiła 2.200 zł, obecnie należy podnieść tą odpłatność
do 2.500 zł,

o 25 czerwca br. odbędzie się przetarg na sprzedaż działki po byłej zlewni
mleka w Opinogórze Dolnej

. na p0przedniej sesji zapraszaliśmy chętnych sołtysów i radnych 0
zapisywania się na wycieczkę, proponowaliśmy do Sandomierza. Jednak
odległość na jeden dzień wycieczki jest za duża bo wynosi ponad 330 km,
w związku z czym proponujemy zmianę trasy Nałęczów — Kozłówka —
Lublin,

. planujemy podłączyć do kanalizacji ścieków miejscowość Dzbonie,
chciałbym wiedzieć czy mieszkańcy nie są przeciwni, czy akceptują
podłączenie.



Radny Marian Pikus stwierdził, że mieszkańcy Dzbonia nie są przeciwni
podłączeniu do kanalizacji.

Radny Dariusz Goździewski zapytał na jakim etapie jest budowa
oczyszczalni ścieków w Kołakach Budzynie?

Radny Jan Goździewski zgłosił potrzebę naprawy zarwanego mostka na
drodze żwirowej w Trętowie koło p. Kierzkowskiego.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że:
. Starosta wysłał do wszystkich mieszkańców pisma o wznowieniu

postępowania w sprawie budowy oczyszczalni w rejonie Kołaki
Budzyno,

. sprawę zarwanego mostku w Trętowie wyjaśnimy i ewentualnie
zlecimy naprawę

Ad.2kt.5.

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