
PROTOKÓŁ exvuzom
z nadzwyczajnej XXVI Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej
w dniu 4 marca 2013 r. w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej

pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Gminy Jolanty Grochowskiej

Obrady rozpoczęto o godz. 1000 i zakończono o godz. 1330.

Stan radnych - 15
Uczestniczyło - 13
Radni nieobecni:
- Stanisław Leszczyński
- Adam Gąsiorowski

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

Stanisław Wieteska —- Wójt Gminy
Beata Golasińska — Sekretarz Gminy
Ewa Wójcik — Skarbnik Gminy
Piotr Czyżyk -— Kierownik RIOŚ
Elżbieta Pełka-Karpińska — inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej
i ochrony środowiska
Ewa Żórawska — Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Teresa Grzeszczak — Dyrektor Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej
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Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska powitała radnych gminy,
dyrektora Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej, Wójta Gminy
i pracowników Urzędu Gminy. 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 XXV Sesji Rady Gminy.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/139/2012 Rady Gminy

Opinogóra Górna 2 dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na
terenie Gminy Opinogóra Górna.

4. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Opinogóra Górna.



5. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Opinogóra Górna w 2013 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu
Wspierania Rodziny w Gminie Opinogóra Górna na lata 2013-2015.

9. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego w 2014 roku.

lO.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenie zmiany Nr 3
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.

ll.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIII/130/2012 Rady Gminy
Opinogóra Górna 2 dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
Opinogóra Górna na 2013 rok.

13.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej do
rozdysponowania funduszy na remonty dróg wiejskich.

14.Wolne wnioski i zapytania.
15.Sprawy bieżące.
16.Zamknięcie obrad.

Ad.nktl.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska poinformowała,
że protokół z XXV 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 XXV Sesji Rady Gminy z dnia 31 stycznia
2013 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
przyjęcie wniosku.



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

Wójt Gminy Pan Stanisław Wieteska wyjaśnił, że w związku z
przygotowaniami otwarcia przedszkola poprosił dyrektorów szkół o zebranie
informacji o ilości chętnych dzieci do przedszkola. W rejonie Woli
Wierzbowskiej jest 16 dzieci, w rejonie Kołaczkowa 15 i te przedszkola byłyby
jako punkty przedszkolne, czynne po pięć godzin dziennie — taka była prośba
rodziców. W rejonie Opinogóry Górnej 41 dzieci, w tym są również dzieci
trzyletnie, i rodzice akceptują otwarcie przedszkola od godz. 700 do 1700 . Jest
możliwość złożenia wniosku na pozyskanie funduszy unijnych na
zorganizowanie przedszkola, ale dzisiaj nie wiemy w jakiej wysokości i na co,
ponieważ nie ma kryteriów przydziału. Planowaliśmy wystąpić o przejęcie
budynku po posterunku na przedszkole, ale sprawa się skomplikowała,
ponieważ Muzeum w Opinogórze Górnej też wystąpiło o przejecie tego
budynku. W związku z powyższym odbyłem wizytę w Komendzie
Wojewódzkiej Policji i jest wstępna akceptacja przekazania budynku. Jest cała
procedura ewentualnego przejęcia budynku. Najpierw Komendant Wojewódzki
występuje do Komendy Głównej Policji o opinię, następnie do P. Wojewody i
po uzyskaniu pozytywnych opinii do Starosty Ciechanowskiego.
Przeprowadziłem również rozmowę z Dyrektorem Muzeum który obiecał, że jak
będzie budynek pod przedszkole to on zrezygnuje z przejęcia. Gwarancji nie
ma, ale są bardzo duże szanse na pozyskanie budynku od policji. W tej sprawie
będę jeszcze rozmawiał z marszałkiem Struzikiem. W związku z powyższym
poprosiłem projektanta o podanie kosztorysu o modernizacja i przystosowanie
obecnego budynku - 84 tys. zł, + dobudowa jednego pomieszczenia ok. 60 m2
- 90 tys. zł, łączny koszt ok. 180 tys. zł. Dobudowa pomieszczenie musiałaby
być ponieważ przepisy mówią, że na jedno dziecko powinno przypadać 2,5 rn2
powierzchni. Rozważana też była możliwość dobudowy pomieszczeń do
istniejącej szkoły w Opinogórze Górnej, ale nie ma takiej możliwości. Jeżeli
byłaby akceptacja przejęcia budynku po posterunku to zlecirny opracowanie
wniosku na dofinansowanie i wtedy przedszkole mogłoby zacząć funkcjonować
od września przyszłego roku

Radny Mirosław Dąbrowski zapytał jaka byłaby odpłatność rodziców za
uczęszczanie dziecka do przedszkola w Opinogórze Górnej.

Wójt Gminy Pan Stanisław Wieteska wyjaśnił, że przez pierwszy rok
rodzice nie nie będą płacili, w przedszkolu trzeba byłoby zatrudnić
przynajmniej trzy osoby na cały etat i te wszystkie koszty będą finansowane z
pieniędzy unijnych, natomiast dopiero po roku my musielibyśmy finansować
kaszty utrzymania przedszkola.



Radna Anna Koral zapytała dlaczego tworząc przedszkole w Opinogórze
Górnej trzeba ponieść duże koszty, może w Kołaczkowie i Woli Wierzbowskiej
przedłużyć otwarcie przedszkola i wtedy dzieci byłoby więcej, i w Opinogórze
Górnej nie trzeba byłoby dobudowywać pomieszczenia.

Wójt Gminy Pan Stanisław Wieteska wyjaśnił, że w Kołaczkowie czy
Woli Wierzbowskiej nie ma pomieszczeń żeby adaptować na przedszkole które
funkcjonowałoby od rana do godz. 1700 , ponadto rodzice sami proponowali
żeby dzieci uczęszczały tylko na pięć godzin.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Pani Teresa Grzeszczak wyjaśniła, że
każda szkoła ma swój rejon - swój obwód i w obwodzie szkoły w Kołaczkowiei
Woli Wierzbowskiej jest mało dzieci, natomiast w obwodzie Opinogóry Górnej
jest dużo dzieci i dlatego musimy myśleć o prawdziwym przedszkolu.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
wniosek dotyczący rozpoczęcie przez Wójta Gminy procedury pozyskania
budynku po posterunku i starania się o fundusze unijne na utworzenie
przedszkola.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 13, większością głosów 12 za, 1 przeciwny przyjęła wniosek.

Ad.gkt.3.

Kierownik RIOŚ Piotr Czyżyk wyjaśnił, że zgodnie z ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w drodze uchwały należy określić
wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy. We
wzorze deklaracji który został uchwalony przez Radę Gminy Opinogóra Górna
w dniu 28 grudnia 2012 r. uchwałą nr XXIV/ 139/2012 został wskazany termin
złożenia pierwszej deklaracji na dzień 15 lutego 2013 r. Proces oceny uchwały
i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego wydłużył
się co skutkowało wejściem w życie uchwały po terminie 15 lutego 2012 r.
Chcąc dać prawną możliwość złożenia deklaracji przez mieszkańców gminy w
terminie i posiadać możliwość egzekwowania terminowości należy zmienić
ustalony w uchwale Nr XXIV/139/2012 termin dla złożenia pierwszej
deklaracji. Następnie kierownik RIOŚ przedstawił stosowny pr0jektuchwały.

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 zmieniającą uchwałę Nr
XXIV/139/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna 2 dnia 28 grudnia 2012 r. w
sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych
na terenie Gminy Opinogóra Górna.

Ad.t.4.

Pan Piotr Czyżyk kierownik RIOŚ wyjaśnił, że uchwalony przez Radę
Gminy Opinogóra Górna w dniu 31 stycznia 2013 r. Regulamin utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Opinogóra Górna przed publikacją w
dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego podlegał ocenie przez
Wojewodę Mazowieckiego. W trakcie tej oceny dostaliśmy informację od
właściwych służb wojewody o zapisach, które należało by przeredagować i
dokonać stosownych zmian ze względu na brak deklaracji ustawowej do ich
wprowadzenia. Dostosowując się do tych zaleceń dokonaliśmy zmian w
regulaminie. Zmiany dotyczą: @ 2, @ 3, 5 17 ust. 4, 5 23 ust. 2 (został usunięty,
ustępy 5 i 7 zostały zmodyfikowane, @ 25 został zmodyfikowany, @ 27 został
usunięty. Następnie kierownik RIOŚ przedstawił 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 regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opinogóra Górna.

Ad.gkt.5.

Pan Piotr Czyżyk kierownik RIOŚ wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o
utrzymania czystości i porządku w gminach w drodze uchwały należy określić
szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. W szczególności należy określić ilość
odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, częstotliwość
odbierania odpadów komunalnych i sposób świadczenia usług poprzez Punkty
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Następnie kierownik RIOŚ
przedstawił 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 szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Ad.2kt.6.

Pani Elżbieta Pełka-Karpińska inspektor ds. rolnych, gospodarki
komunalnej i ochrony środowiska wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o ochronie
zwierząt Rada Gminy corocznie do dnia 31 marca określa w drodze uchwały
program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy. Program obejmuje swoim zakresem realizację zadań:
zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; opiekę
nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; odławianie bezdomnych
zwierząt; obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla
zwierząt; poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; usypianie ślepych
miotów; wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla
zwierząt gospodarskich; zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w
przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Projekt programu został
przekazany do zaopiniowania powiatowemu lekarzowi weterynarii oraz Kołu
Łowieckiemu w Ciechanowie, którzy nie wnieśli uwag. W związku z
powyższym 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 przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Opinogóra Górna w 2013 r.

Ad.2kt.7.

Pani Elżbieta Pełka-Karpińska inspektor ds. rolnych, gospodarki
komunalnej i ochrony środowiska wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach Rada Gminy określa w drodze uchwały
wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Uwzględniając powyższe,
w celu realizacji obowiązku ustawowego, koniecznym jest podjęcie takiej
uchwały. 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 wymagań, jakie
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w
zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i «ich
CZęSCl

Ad.t.8.

Pani Ewa Żórawska kierownik GOPS wyjaśniła, że Gminny Program
Wspierania Rodziny jest strategicznym dokumentem opracowanym w celu
realizowania przez wspólnotę samorządową konstytucyjnej zasady udzielania
szczególnej pomocy rodzinie i dziecku tzn. Ochrona prawna rodziny. Rodziny
znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza
wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz
publicznych. Rodzina to podstawowe środowisko, które powinno zapewnić
bezpieczeństwo emocjonalne dziecku. Oddziałuje w sposób świadomy i
nieświadomy na osobowość dziecka, przekazując mu swój system wartości,
tradycje, ukierunkowuje jego aktywność i postępowanie na całe życie. Jest
najbardziej stabilnym punktem odniesienia w doświadczeniu dziecka.
Podmiotem realizującym ten cel na poziomie gminy jest Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, którego podstawowym zadaniem jest bezpośrednie
organizowanie i wykonywanie zadań związanych z zaspokojeniem potrzeb
jednostek i rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej poprzez
rozpoznawanie potrzeb, bezpośrednie i pośrednie udzielanie świadczeń w
formie pieniężnej, rzeczowej i usługowej. Następnie Pani kierownik
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
Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Opinogóra Górna na lata
2013-2015.

Ad.2kt.9.

Wójt Gminy Pan Stanisław Wieteska wyjaśnił, że w związku z dyskusją
na temat funduszu sołeckiego na 2014 rok, została zorganizowana narada z



sołtysami. Sołtysi zdecydowanie w głosowaniu jawnym większością głosów (23
za, 8 przeciw) byli żeby nie wyodrębniać funduszu. Fundusz sołecki rocznie w
naszej gminie wynosił ok. 350 tys. zł i naliczany był od ilości mieszkańców w
danym roku. Sąsiednie gminy również zawieszają wyodrębnienie funduszu
sołeckiego. Jeżeli nie wyodrębnimy funduszu sołeckiego to i tak będzie fundusz
na remonty dróg, i na zasadzie lat ubiegłych Rada Gminy powoła komisja
doraźną która będzie objeżdżała drogi i przyznawała fundusz na ich remonty.

Rada Jolanta Grochowska i radny Krzysztof Szczypek zaproponowali,
żeby zwiększyć ńmdusz na remonty dróg wiejskich.

Wójt Gminy Pan Stanisław Wieteska wyjaśnił, że jeżeli powołana
komisja objedzie drogi i zdarzy się że funduszu nie starczy to wtedy wystąpię do
Rady Gminy o zwiększenie kwoty, ponieważ drogi muszą być przejezdne.

Skarbnik Gminy Pani Ewa Wójcik przedstawiła projekt uchwały w
sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2014
rok.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska dała uchwałę pod
głosowanie.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 13, większością głosów ( 11 za, 1 przeciwny, l wstrzymujący)
przyjęła uchwałę w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego w 2014 roku.

Ad.2kt.10.

Pan Piotr Czyżyk kierownik RIOŚ wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Gminy podejmuje
uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Zmiana planu dotyczyć będzie części
tekstowej oraz części graficznej planu. W chwili obecnej w części tekstowej
istnieje zapis o braku możliwości lokalizacji ogrodzeń z prefabrykatów
betonowych od strony dróg publicznych. Odnośnie zapisu wpływają liczne
wnioski mieszkańców o umożliwienie lokalizacji tego typu ogrodzeń. Zmiana ta
wymaga sporządzenia zmiany obowiązującego planu miejscowego. Poza tą
sprawą nie ulegną zmianie pozostałe dopuszczalne parametry ogrodzeń. W
części graficznej planu, w związku z rozbudową mieszkaniową jednorodzinną
w miejscowościach Chrzanówek i Władysławowo, planowane jest
uporządkowanie zapisów planu w szczególności dotyczących przebiegu dróg
publicznych, oznaczonych w obowiązującym planie symbolem „KD”. Ponadto



w obowiązującym planie miejscowym w m. Opinogóra Górna nieruchomość na
której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków, położona jest w kompleksie
opisanym jako oczyszczalnia ścieków. Jest to teren o znacznej powierzchni,
gdzie w związku z konkretnym zapisem planu, nie można w chwili obecnej
realizować na nim innych inwestycji poza związanymi o oczyszczaniem
ścieków. Gmina powinna zorganizować Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych i wydaje się zasadne urządzenie go w sąsiedztwie oczyszczalni, a
co za tym idzie dopuszczeniem takiej możliwości w zapisach planu. Następnie
kierownik RIOŚ przedstawił 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 przystąpienia do
sporządzenia zmiany nr 3 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,2kt.l ].

Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, uległ
zmianie wzór obowiązującej WFP i wykazu przedsięwzięć oraz sposobu
przekazywania tych dokumentów tylko w formie dokumentu elektronicznego.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 lutego 2013 r. Gminy do końca
marca br. muszą dostosować swoje WPF do wymogów nowego rozporządzenia.
W związku z powyższym zaistniała konieczność wprowadzenia zmiany
Uchwały Nr XXIII/130/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna 2 dnia 13 grudnia
2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra
Górna. Następnie Pani Skarbnik Gminy przedstawiła stosowny projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dala uchwałę pod
głosowanie.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 13, większością głosów ( 12 za, 1 wstrzymujący) przyjęła uchwałę
zmieniającą Uchwałę Nr XXIII/ 130/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna 2 dnia
13 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Opinogóra Górna.
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Ad.2kt.12.

Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła szczegółowo propozycje
zmian w budżecie gminy na 2013 rok, oraz przedstawiła stosowny projekt
uchwały.

Wójt Gminy Pan Stanisław Wieteska podkreślił, że zmiany dotyczą, min.
zwiększenia planu wydatków o 10 tys. zł na bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa. Z tej kwoty proponujemy przeznaczyć 5 tys. zł na wydatki
związane z rozwinięciem sztandaru OSP Dzbonie, oraz 5 tys. zł na montaż
zbiornika wysokociśnieniowego na lekkim samochodzie pożarniczym OSP
Łaguny. Całkowity koszt montażu zbiornika wyniesie 10 tyż zł, gmina pokrywa
połowę kosztów tj. 5 tys. zł a drugie 5 tys. zł mieszkańcy Łagun zobowiązali
się dołożyć od siebie.

Radny Marek Łuczkowski poparł montaż zbiornika wysokociśnieniowego
na samochodzie strażackim, ponieważ jest w tracie szkolenia na którym takie
sprawy są omawiane. Zamontowanie takiego zbiornika na samochodzie nie
pozwoli do zalania pomieszczenia podczas pożaru, ponieważ gaszenie następuje
przez rozpylenie mgiełki a tym samym zużycie mniej szej ilości wody.

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 zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.

Ad.gkt.l3.

Wójt Gminy Pan Stanisław Wieteska wyjaśnił, że w związku z nie
wyodrębnieniem funduszu sołeckiego na 2013 rok należy powołać Komisję
która będzie rozpatrywała i przyznawała fundusz na remonty dróg wiejskich.
Propozycja jest aby komisja liczyła 5 osób, tj. czterech radnych oraz pracownik
Urzędu Gminy Pan Kulaszewski Sławomir.

Z sali zostali zgłoszeni radni którzy wyrazili zgodę na pacę w doraźnej
komisji, tj. Koral Anna Katarzyna, Dąbrowski Mirosław, Łuczkowski Marek i
Goździewski Robert.
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Skarbnik Gminy Pani Ewa Wójcik przedstawiła projekt uchwały w
sprawie powołania Komisji doraźnej do rozdysponowania funduszy na remonty
dróg wiejskich.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska dała uchwałę pod
głosowanie.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 13, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie powołania Komisji
doraźnej do rozdysponowania funduszy na remonty dróg wiejskich

Ad.nkt.l4.

Radna Halina Rzeczkowska zgłosiła naprawę asfaltu w ramach gwarancji
na drodze w m. Rembówko.

Radny Andrzej Konwerski zgłosił naprawę w ramach gwarancji drogę w
Baczach.

Wójt Gminy wyjaśnił, że wystąpi o naprawę w ramach gwarancji drogi w
Rembówku i Baczach.

Ad.2kt.15.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:
o po 20 marca zostaną otworzone oferty na budowę drogi we Wilkowie

oraz urządzenie placu zabaw we Władysławowie,
. 15 marca jest planowany j przetarg na sprzedaż budynku po byłej szkole

w Dzboniu oraz działki w Zygmuntowie,
. 8 kwietnia planowany przetarg na sprzedaż działki i budynku po byłej

szkole we Władysławowie,
planujemy do 20 marca podpisanie Aktu Notarialnego na przejecie
gruntów pod odwodnienie w Woli Wierzbowskiej,

. czynimy starania o odzyskanie Vat-u od inwestycji. Jesteśmy na etapie
zgłębiania wiedzy na ten temat. Istnieje możliwość odzyskania
zapłaconego podatku od inwestycji pod warunkiem spełnienia
określonych warunków. Co powoduje, że jeden samorząd odzyska ten
podatek, a drugiemu się to nie uda. Może też być taka sytuacja, że po
latach trzeba będzie zwrócić odzyskany podatek do budżetu państwa, ale
bez odsetek, czyli będziemy mogli przez jakiś czas obracać tymi
pieniędzmi — taką interpretację uzyskaliśmy od jednego z prawników. W
obecnym stanie prawnym samorządy próbują odzyskać Vat.
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Ad.2kt.16.

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

Protokółowała: Przewo ' zący Rady Gminy

Elżbieta
~
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