
PROTOKÓŁ exvm/os
z XXVIII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej

w dniu 28 maja 2009 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 - 14

Radny nieobecny:
- Jabłoński Józef Cezary

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

Stanisław Wieteska — Wójt Gminy
Małgorzata Kołakowska — Z—ca Wójta Gminy
Beata Golasińska — Sekretarz Gminy
Ewa Wójcik — Skarbnik Gminy

05”?o
nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska.
Halina Larenta — Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej7-1

Ewa Żurawska — p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Piotr Czyżyk —- kierownik referatu infrastruktury, gospodarki

8. Elżbieta Pełka-Karpińska — inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej
i ochrony środowiska

9. Alicja Stryczniewicz— podinspektor ds. planowania1 inwestycji
10.Mieczysław Leszczyński — radny powiatu
1 Hanusz Sosnowski — radny powiatu
12.Andrzej Chmielewski — Komendant Posterunku
l3.Stanisław Leszczyński — Prezes GS „SCH”
l4.Jerzy Niedziałkowski — Bank Spółdzielczy
15.Mieczysław Piotrowski — Przewodniczący Kółek i Organizacji

Rolniczych
ló.Marian Przybysz — Lekarz weterynarii
17.Sołtysi wg listy obecności - 40

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:
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. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokółu z XXVII Sesji Rady Gminy.

. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące
uchwał sesyjnych.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla taryfowej grupy
odbiorców usług za zbiorowe odprowadzanie ścieków w miejscowości
Pomorze.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla taryfowej grupy
odbiorców usług za zbiorowe odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w
miejscowości Opinogóra Górna
Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Opinogóra Górna

. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej

. Podjecie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Komendantem
Wojewódzkim Policji z siedzibą Radomiu na dofinansowanie zakupu
oznakowanego samochodu osobowego.

10.Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
l1.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie.

12.Wolne wnioski i zapytania.
l3.Sprawy bieżące.
14.Zamknięcie obrad.

Ad.t.2.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski poinformował, że
protokół z XXVII 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 XXVII Sesji Rady Gminy z dnia
ókwietnia 2009 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski dał pod głosowanie
przyjęcie wniosku.



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

Ad.t.3.

Sołtysi i zaproszeni goście nie zgłosili wniosków ani zapytań dotyczących
uchwał sesyjnych.

Ad.pkt.4.

Elżbieta Pełka Karpińska — inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej
i ochrony środowiska, wyjaśniła że Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb
Rolnictwa w Mławie przedłożył Wójtowi Gminy wniosek o zatwierdzenie taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na
terenie gminy Opinogóra Górna na okres od 31 maja 2009 roku do 30 maja 2010
roku. Przedstawione we wniosku taryfy opracowane zostały zgodnie z
przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Zgodnie
z Decyzją Wójta Gminy Opinogóra Górna, która zezwala ZUW dla PR w
Mławie na prowadzenie od dnia 1 stycznia 2008 roku zbiorowego zaopatrzenia
w wodę na obszarze Gminy, Zakład Usług Wodnych przedstawia Radzie Gminy
w Opinogórze Górnej szczegółową kalkulację cen za wodę na 2009 rok
wyliczonąjako sumę rocznych należności wynikających z opłat za wodę, opłat
za ścieki i rocznych opłat stałych w zł. podzieloną przez roczną wielkość
sprzedaży w m3 i wielkości ścieków w m3 . Zakład Usług Wodnych na 2009 rok
zaproponował taryfy za zbiorowe zaOpatrzenie w wodę i odprowadzanie
ścieków:
- za 1 m3 wody 1,90 plus podatek VAT 0,13 zł — cena brutto wynosi 2,03 zł,
- za odprowadzanie ścieków w miejscowości Pomorze 23,17 zł od jednej osoby

za jeden miesiąc plus podatek VAT 1,62 zł -— cena brutto wynosi 24,79 zł od
jednej osoby za jeden miesiąc,

- za lm3 ścieków w miejscowości Opinogóra górna 5,14 zł plus podatek VAT
0,36 zł — cena brutto wynosi 5,50 zł,

- opłata za wodomierz, za punkt poboru, na miesiąc — opłata brutto wynosi
1,07 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym nie uległa zmianie.

Proponowane taryfy zostały przeanalizowane na posiedzeniach Komisji z
udziałem Dyrektora ZUW Mława p. Janem Stępką. Po negocjacjach nie została
zmieniona cena za 1 m3 wody oraz opłata za wodomierz, natomiast obniżono
cenę za ścieki i przedstawia się następująco: w Pomorzu od jednej osoby za
jeden miesiąc 17,76 zł + VAT 1,24 zł = 19,00 zł, w Opinogórze górnej 4,30 zł +
VAT 0,30 zł = 4,60 zł. Następnie został przedstawiony stosowny projekt
uchwały.



Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan radnych 15, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Ad.pkt.5.

Elżbieta Pełka Karpińska inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i
ochrony środowiska wyjaśniła, że proponuje się dopłatę dla taryfowej grupy
odbiorców usług za zbiorowe odprowadzanie ścieków w miejscowości Pomorze
w wysokości 6,54 zł do jednej osoby za jeden miesiąc plus podatek od towarów
i usług VAT w wysokości 0,46 zł, co stanowi brutto kwotę 7,00 zł. Następnie
przedstawiła stosowny projekt uchwały.

Przewodnicząc Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan radnych l5, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zatwierdzenia
dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług za zbiorowe odprowadzanie
ścieków w miejscowości Pomorze.

Ad.pkt.6.

Elżbieta Pełka Karpińska inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i
ochrony środowiska wyjaśniła, że proponuje się dopłatę dla taryfowej grupy
odbiorców usług za zbiorowe odprowadzanie

ścieków
do oczyszczalniw

miejscowości Opinogóra Górna w
wysokości

0,56 zł/m3 plus podatek VAT 0,04
zł, co stanowi brutto dopłatę 0,60 zł/m3 odprowadzanych ścieków. Następnie
przedstawiła stosowny pr0jektuchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
Uchwały

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan radnych 15, na sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zatwierdzenia
dcpłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług za zbiorowe odprowadzanie
ścieków do oczyszczalni w miejscowości Opinogóra Górna.



Ad.pkt.7.

Małgorzata Kołakowska Z-ca Wójta Gminy wyjaśniła, że do Planu
Odnowy Miejscowości Opinogóra Górna wracamy po raz kolejny. Zaistniała
konieczność wprowadzenia pewnych zmian co do okresu wykonania pewnych
zadań jak i zmiany nazewnictwa zadań. Aby nie wprowadzać kolejnych zmian
do uchwały, postanowiono unieważnić poprzednie dwie uchwały i zatwierdzić
nowy w całości Plan Odnowy Miejscowości Opinogóra Górna. Następnie Z-ca
Wójt Gminy przedstawiła stosowny projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjecie
uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zatwierdzenia
Planu Odnowy Miejscowości Opinogóra Górna.

Ad.pkt.8.

Ewa Żórawska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
wyjaśniła, że od 2004 roku nie były wprowadzane zmieniany w Statucie GOPS.
W związku z powyższym doszło wiele zadań miedzy innymi duże zadanie o
postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.
Aby nie wprowadzać częściowych zmian, proponuje się unieważnić pcprzedni
Statut i uchwalić w całości nowy. Następnie Kierownik GOPS 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 uchwalenia Statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej.

Ad.pkt.9.

Ewa Wójcik Skarbnik Gminy wyjaśniła, że Komendant Wojewódzkiej
Policji zwrócił się z prośbą o pomoc finansową na zakup oznakowanego
samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w
Ciechanowie. Jest przygotowana propozycja przekazania środków finansowych
w wysokości 5.000 zł dla Komendy na zakup samochodu. Szczegółowe
warunki przekazania środków zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy



Wójtem Gminy a Komendantem Wojewódzkim Policji w Radomiu. 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 przekazania
środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Radomiu z
przeznaczeniem na zakup oznakowanego samochodu osobowego.

Ad.pkt.10.

Ewa Wójcik Skarbnik Gminy wyjaśniła, że proponuje się zwiększenie
planu wydatków o kwotę 2.000 zł na wykonanie elektryki i zakupu
dodatkowych drzwi do łazienek w remizie OSP w Kołaczkowie; w związku z
wystąpieniem do WFOŚiGW o preferencyjną pożyczkę, w planie zadań
inwestycyjnych zmieniamy rozbicie zabezpieczonych środków — dochody
własne 119.000 zł1 pożyczka w WFOŚiGW 390.000 zł; zwiększenie środków
finansowych 0 29.000 zł na zadanie inwestycyjne „Wykonanie dokumentacji na
budowę kanalizacji sanitarnej w Opinogóra Górna, Opinogóra Dolna, Dzbonie i
Zygmuntowo”; zwiększenie 0 37.000 zł na wykonanie dokumentacji na
modernizację stacji uzdatniania wody w Opinogórze Górnej oraz wykonania
odcinka sieci wodociągowej od stacji wodociągowej do obiektów Muzeum
Romantyzmu w Opinogórze; zwiększenie 0 5.000 zł na dofinansowanie zakupu
samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie.
Następnie Skarbnik Gminy 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 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009 rok.

Ad.nktJ 1.

Ewa Wójcik Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zaistniała konieczność
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania
„Budowy 30 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Opinogóra Górna — etap” w wysokości 408.165 zł. Żródłem dochodu, z którego
pożyczka zostanie spłacona będzie wpływ środków z podatku od nieruchomości.



Spłata pożyczki nastąpi w latach 2010 -2011, zgodnie z przepływami
pieniężnymi . Zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie weksel „In blanco”.
Następnie Skarbnik Gminy 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 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Ad.nktJZ.

Marian Przybysz lekarz weterynarii podziękował sołtysom za
przekazywanie informacji o świńskiej chorobie „Aujeszkyego”. W gminie
Opinogóra jest już wprowadzany II stopień badania trzody chlewnej. Ponadto
poinformował, że jest mała ilość szczepień psów i z roku na rok maleje. Wójt
Gminy wprowadził zwolnienie z podatku od psów w zamian za szczepienia,
więc apelował o szczepienie psów.

Pan Leszczyński Mieczysław poinformował, że odbyło się posiedzenie
Zarządu Spółki Wodnej. Wpływ gotówki jest bardzo mały, ale prośba o
Wpłacanie lub złożenie podania o odłożeniu terminu płatności ponieważ jest
wynajęta firma która będzie zaległości ściągała z odsetkami.

Sołtys Jerzy Waśniewski zgłosił potrzebę ustawienia znaku ograniczenia
prędkości na drodze Chrzanówek — Chrzanowo.

Sołtys Jan Maćkowski zgłosił potrzebę ustawienia znaku ograniczenia
prędkości w Rembowie oraz ustawienie znaku pierwszeństwa przejazdu na
drodze żwirowej do drogi asfaltowej.

Sołtys Halina Rzeczkowska również zgłosiła potrzebę oznakowania
dwóch skrzyżowań oraz ustawienie znaku ograniczenia prędkości w
Rembówko.

Sołtys Jerzy Wójcicki zapytał czy choroba świńska „Aujeszkyego” jest
chorobą zarażliwą dla człowieka, oraz czy jest zaraźliwa w stadzie miedzy
zwierzętami.

Lekarz weterynarii Marian Przybysz wyjaśnił, że choroba „Aujeszkyego”
jest chorobą zaraźliwą wśród trzody chlewnej, ale dla człowieka nie jest



zaraźliwa. Po wykonaniu trzeciego etapu badań będą wydawane statusy oraz co
trzy lata szczepienia. W naszym rejonie wykryto 20 przypadków, które zostały
zlikwidowane.

Sołtys Janina Pikus zapytała kiedy będzie Wierzbowo podłączone do
oczyszczalni ścieków, kiedy będzie budowana droga przez Wierzbowo i kiedy
powstanie boisko we Wierzbowie?

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił:
. wystąpimy z pismem do Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie o

ustawienie na drodze powiatowej w Rembowie znaku ograniczenia
prędkości i pierwszeństwa przejazdu,

' na drogach gminnych w Chrzanówku i Rembówku rozważymy ustawienie
odpowiednich znaków,

0 w sprawie podłączenia Wierzbowa do oczyszczalni ścieków na dzień
dzisiejszy nie ma odpowiedzi,

«› odnośnie boiska w Wierzbowie to nie mamy przekazania gruntu i nie
możemy finansować,

. droga w Wierzbowie jest drogą powiatową i nie udzielę odpowiedzi czy
będzie remontowana, ponadto ze względu na kanalizacje sprawy się
komplikują.

Ad.,pkt.l3.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:

o na posiedzeniach stałych Komisji była dyskusja na temat sprzedaży
działek budowlanych w Opinogórze. Po pierwszym przetargu nikt nie
kupił, na drugi przetarg obniżono o 20%, również nie sprzedano żadnej
działki. W związku z powyższym na komisjach sugerowano aby obniżyć
o kolejne 30 % wartość działki, jednak po przemyśleniu sprawy
proponuję 25 % obniżenia wartości kosztorysowej działki. Jeżeli nie
będzie uwag do moj ej propozycji, uznam za akceptację,
2 czerwca planuj emy odbiór 30 przydomowych oczyszczalni ścieków,

. zlecone jest opracowanie dokumentacji na następne 30 przydomowych
oczyszczalni ścieków, w międzyczasie jedna osoba zrezygnowała
i komisyjnie dokonano uzupełnienia poprzez losowanie — wylosowano
Pana Konwerskiego Krzysztofa zam. Rąbież,

. planowaliśmy wybudować przydomowa oczyszczalnię ścieków przy
remizie w Długołęce. Z uwagi na to że ścieki w remizie nie są
odprowadzane systematycznie (raz w tygodniu lub rzadziej)



oczyszczalnia nie spełniała by swojej roli, jest propozycja w zamian
zakupić jeden lub dwa zbiorniki,
z mojej inicjatywy doszło do spotkania z Dyrektorem Muzeum,
Proboszczem Parafii Opinogóra i V-ce Marszałkiem Rakowskim w
sprawie utwardzenia parkingu przy kościele.. Koszt ogólny utwardzenia
parkingu ok. 500 tys. zł. Jeżeli proboszcz przekazałby w użyczenie plac
dla Muzeum, my byśmy ponieśli tylko koszty opracowania
dokumentacji, resztę kosztów pokryłby Marszałek,
jest możliwość budowy solariów z dofinansowaniem z funduszy unijnych
w wysokości 55% wartości budowy. W związku z powyższym
zaproponowałem takie solarium w Szkole w Opinogórze Górnej,
wystąpiłem o dofinansowanie, na razie nie mamy odpowiedzi,
na poprzedniej Sesji była dyskusja w sprawie dofinansowania zespołu
„Melodia” i obiecałem, że do tematu wrócimy. Postawiłem sprawę na
posiedzeniach Komisji i radni zaakceptowali mój wniosek o przyznanie
okazj onalnej nagrody dla zespołu w wysokości 1.000 zł,
powstaje fimdusz sołecki, który wchodzi w 2010 roku. Według
wstępnych wyliczeń na fundusz sołecki należałoby przeznaczyć ponad
300 tys. zł. Prawdopodobnie odłożymy w czasie utworzenie funduszu,
była kolejna kontrola w zakresie wyposażenia nieruchomości
w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych
w miejscowości Kołaczków i Łęki. W Kołaczkowie skontrolowano
67 posesji, nałożono 5 mandatów za brak podpisanej umowy na wywóz
odpadów komunalnych. W Łękach skontrolowano 26 posesji, nałożono
11 mandatów za brak podpisanej umowy na wywóz odpadów
komunalnych,
wszystkie trzy wnioski, które były bardzo dobrze przygotowane na
budowę dróg gminnych o dofinansowanie z funduszy unijnych zostały
zaakceptowane. Otrzymaliśmy 50% dofinansowania na budowę drogi
Opinogóra Górna — Opinogóra Kolonia — Niemierzyce - Załuże —
Sosnowo — Pokojewo oraz Załuże — Wilkowo — Rąbież, - planowany
koszt 4.809.963, 06 zł, przyznane fundusze unijne 2.404.981,53 zł.
Po 30 % dofinansowania otrzymaliśmy na budowę drogi Elżbiecie —
Czernice —- koszt 2.915.303,93 zł, otrzymaliśmy 874.591,18 zł i budowę
drogi Dzbonie — Janowięta — Wierzbowo — Kołaki Kwasy — koszt
2.856.702,88 zł, otrzymaliśmy 857.010,87 zł. Wartość kosztorysowa
wszystkich trzech wniosków wynosi 10 mil. 500 tys. zł, z tego
otrzymaliśmy 4 mil. 100 tys. zł. i należałoby wziąć kredytu około
6,5 mln. zł.. Gminy, które są zadłużone rezygnują z inwestycji, nasza
gmina nie jest zadłużona i możemy wziąć kredyt, jeżeli chcemy aby
wszystkie drogi były budowane. Proszę o opinię sołtysów i radnych, czy
rezygnuj emy z któregoś zadania czy zaciągamy kredyt i realizujemy trzy
zadania.
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. zorganizowałem spotkanie dyrektorów Szkół i nauczycieli WF z terenu
gminy w sprawie budowy boiska „Orlik”. Wszyscy opowiedzieli się za
budową takiego boiska przy hali sportowej w Opinogórze Górnej.
Również byśmy musieli zaciągnąć kredyt.,

. na zakończenie Wójt Gminy zaprosił wszystkich zebranych łącznie
z dziećmi na organizowany przez GOK Dzień Dziecka w dniu 31 maja br.
na boisku sportowym w Opinogórze Górnej. Przewidziane różnego
rodzaju zawody sportowe dla dzieci oraz występ sobowtóra „Dody”.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski stwierdził, że jeżeli uda
się dodatkowe pozyskać fundusze z zewnątrz to warto zaciągnąć kredyty
i prowadzić planowane inwestycje.

Emil Świszcz poinformował, że w czerwcu 2009 roku planowane jest
podpisanie umowy z Fundacją Partnerską LGD „Ciuchcia Krasińskich”. W
skład partnerstwa wchodzą gminy: Opinogóra górna, Sońsk, Ojrzeń, Ciechanów,
Regimin, Grudusk, Wieczfnia Kościelna, Dzierzgowo, Szydłowo, Stupsk,
Chorzele, Krzynowłoga Mała, Czernice borowe, Przesnysz, Krasne i Karniewo.
Gmina Opinogóra Górna uzyskała dofinansowanie w kwocie 12.618.184,00 zł i
będzie dysponowała te środki do roku 2013, na działania: różnicowanie w
kierunku działalności nierolniczej, tworzenie i rozwój mikro - przedsiębiorstw,
odnowa i rozwój wsi, małe projekty, wdrażanie projektów współpracy,
funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

Z-ca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska stwierdziła, że corocznie jest
organizowana wspólna wycieczka dla radnych i sołtysów. Jest propozycja aby
odbyła się 2 lipca 2009 r. na trasie Lublin — Sandomierz — Kozłówka. Chętni są
proszeni o zapisywanie i wpłatę po 40 zł na wspólne śniadanie i obiad podczas
wycieczki.

Ad.pkt.14.

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

Prośokółowała:
<< lx

Elżbieta Borowska
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