
PROTOKÓŁ NrXXXl/09
z nadzwyczajnej XXXI Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej

w dniu 31 lipca 2009 r. w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej
pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy

Jana Gożdziewskiego.

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

Stan radnych - 15
Uczestniczyło — 13
Radny nieobecny:
- Jabłoński Józef Cezary
- Andrzej Kuc

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.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:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok..

3. Podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
w roku 2009.

4. Wolne wnioski i zapytania.
5. Sprawy bieżące.
6. Zamknięcie obrad.

Ad.pkt.2.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że w związku z weryfikacją

boiska sportowego w Opinogórze Górnej planuje się zwiększenie 0 12.000 zł na

zakup ławek na boisku, przęseł ogrodzeniowych, wykonanie tablic



informacyjnych, obsługi medycznej meczy, wynajem sanitariatów na mecze
typu YOY-TOY. W związku z podpisaniem umowy z Marszałkiem
Województwa Mazowieckiego wprowadzamy zarówno po stronie dochodów i
wydatków 70.000 zł otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup
samochodu dla OSP Władysławowo. Ponadto proponujemy zwiększenie planu 0
17.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów dla OSP Władysławowo.
Wprowadzamy nowe zadanie inwestycyjne, przeznaczając 90.000 zł — Remont
sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy. Inwestycję tą chcieliśmy
wykonać przy okazji wniosku w ramach PROW „Odnowa miejscowości”.
Niestety okazało się, że wydatku tego nie możemy zaliczyć do kosztów
kwalifikowanych i musieliśmy go wyrzucić z tego wniosku. Proponujemy więc
wprowadzenie tego zadania do planu inwestycyjnego i sfinansowanie go
planowanym kredytem. Planowaliśmy włączyć dwie lampy w Rembowie —

koszt 27.147 zł. Po uzgodnieniach z Panią Matuszewską jest propozycja
zrezygnowania z lamp, dołożenie drugiej takiej kwoty i w przyszłym roku
wykonanie nową technologią kawałka drogi przez Rembowo. W związku z
powyższym proponowałbym, aby Przewodniczący Rady Gminy przegłosował
wniosek @ rezygnację z lamp a wprowadzenie budowy drogi, do budżetu w
roku następnym.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski dał po głosowanie
wniosek o rezygnację z włączenia dwóch lamp ulicznych w Rembowie a
wprowadzenie budowy części drogi przez Rembowo w roku przyszłym

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan radnych 15, w sesji
uczestniczyło 13, jednogłośnie przyjęła wniosek.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski zaproponował wniosek,
który dał pod głosowanie aby pracownik Urzędu Gminy uczestniczył w
zebraniach wiejskich dotyczących przeznaczenia funduszu wiejskiego.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 13, jednogłośnie przyjęła wniosek.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik poinformowała o pozostałych propozycjach
zmian w budżecie gminy tj.: zwiększenie 0 11.100 zł — budowa sieci
wodociągowej w Łagunach; zmniejszenie 0 25.000 zł - pomoc finansowa dla
powiatu (drogi publiczne powiatowe); w rozdziale drogi publiczne gminne
przesuniecie środków między paragrafami o kwotę 20.000 zł; zwiększenie 0
30.000 zł w dziale gospodarka mieszkaniowa; w dziale administracja publiczna
przesunięcie w planach między paragrafami o kwotę 20.000 zł; w dziale
oświata i wychowanie przesuniecie między paragrafami o kwotę 8.695 zł; w
dziale pomoc społeczna dokonuje się korekty planów miedzy paragrafami o



kwotę 2.750 zł; zmniejszenie planu finansowego w gospodarce ściekowej i
ochronie wód ze środków zabezpieczonych na remont oczyszczalni ścieków w
m. Pomorze 0 50.000 zł; na zadanie inwestycyjne — budowa oczyszczalni
ścieków i kanalizacji sanitarnej w rn. Kołaki Budzyno, Wola Wierzbowska,
Wierzbowo zmniejszenie 0 2.300.000 zł po stronie wydatków a po stronie
dochodów o l.500.000 zł; zwiększenie 0 14.900 zł na remont i modernizację
świetlicy w m. Bogucin. Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła stosowny
projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Gożdziewski wniósł o podjęcie
Uchwały

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan radnych 15, na sesji
uczestniczyło 13, jednogłośnie przyjęła Uchwałę W sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009 rok.

Ad.pkt.3.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła, że sytuacja finansowa gminy
zmusiła do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1.200.000 zł z
przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym
2009 w kwocie 200.402,26 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z
tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 999.597,74 zł. Żródłem dochodu z którego
kredyt zostanie spłacony będzie wpływ środków z podatku od nieruchomości,
podatku rolnego i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Spłata
kredytu nastąpi w latach 2011 — 2014, zgodnie z przypływami pieniężnymi.
Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel „ln blanco”. Następnie Skarbnik
Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego w roku 2009.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjecie
Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan radnych 15, w sesji
uczestniczyło 13, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego w roku 2009.

Ad.pkt.4.

Radny Jerzy Wójcicki zapytał czy została sprzedana działka z byłą
zlewnią mleka w Opinogórze Dolnej?



Radny Mirosław Kamiński zapytał czy zostały sprzedane działki za byłym
Urzędem Gminy w Opinogórze Górnej?

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił:
. cena wartości działek w Opinogórze Górnej została obniżona o 25%

i żadna nie została sprzedana,
. ze sprzedażą działki z budynkiem po byłej zlewni mleka w Opinogórze

Dolnej na razie wstrzymaliśmy się ponieważ na jej części planowanajest
budowa przepompowni przy podłączeniu miejscowości Opinogóra
Dolna do oczyszczalni ścieków w Opinogórze Górnej.

Ad.t.5.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:
. trwa procedura pozwolenia na budowę kanalizacji w trzech sołectwach

(Kołaki Budzyno, Wierzbowo i Wola Wierzbowska), jeżeli będzie
wydana decyzja i nie będzie odwołań to prawdopodobnie inwestycja
będzie realizowana, jeżeli będą przyjmowane wnioski do PROW-u,

. otrzymaliśmy 50 tys. zł z komponentu „B” i w przyszłym tygodniu
ogłosimy przetarg na ocieplenie strychu i dwóch ścian w Szkole
Podstawowej w Woli Wierzbowskiej,

. wstrzymuje się sprawa opracowania dokumentacji na budowę boiska
„Orlik”, ponieważ nie zaliczono nam sanitariatów hali sportowej do
inwestycji, będziemy się odwoływać,

. mimo akceptacji na opracowanie dokumentacji na parking przy kościele
sprawa się wstrzymuje, ponieważ Proboszcz parafii Opinogóra Górna
wystąpił o zgodę do Kurii,

. należałoby zrealizować włączenie jednej lampy w Długołęce która
oświetlałaby plac przed świetlicąi drogę powiatową— koszt ok. 3 tys. zł.

Ad.t.6.

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

Protokółowała: Przewodn' z cy Rady Gminy
> .. . ,

Elżbieta Borowska , 'dziiewski
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