
P_BOIQĘÓŁ exx11/09
z nadzwyczajnej XXXII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej

W dniu 29 września 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. 1130.

Stan radnych - 15
Uczestniczyło - 14
Radny nieobecny:
-— Mirosław Kamiński

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

1. Stanisław Wieteska — Wójt Gminy
2. Małgorzata Kołakowska — Z-ca Wójta Gminy
3. Beata G_olasińska — 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.
Przyjęcie protokółu z XXX Sesji Rady Gminy.
Przyjęcie protokółu z nadzwyczajnej XXXI Sesji Rady Gminy.
Podjęcie uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta
Gminy Opinogóra Górna W przedmiocie ubiegania się o zewnętrzne
środki finansowe na realizację inwestycji drogowych w Gminie
Opinogóra Górna.

. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok..
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę

Opinogóra Górna powiatowi ciechanowskiemu.
7. Wolne wnioski i zapytania.

Sprawy bieżące.
9. Zamknięcie obrad.
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Ad.pkt.2.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski poinformował, że
protokół z XXX Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna został napisany i radni
mieli możliwość zapoznania się z jego treścią..

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Grzegorz Kuczyński przedstawił
wniosek o przyjęcie protokółu z XXX Sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca
2009 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski dał pod głosowanie
przyjęcie wniosku.

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

Ad.pkt.3.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski poinformował, że
protokół z nadzwyczajnej XXXI Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna został
napisany i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Grzegorz Kuczyński przedstawił
wniosek o przyjęcie protokółu z nadzwyczajnej XXXI Sesji Rady Gminy z dnia
31 lipca 2009 roku

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski dał pod głosowanie
przyjęcie wniosku.

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z nadzwyczajnej XXXI Sesji
Rady Gminy Opinogóra Górna.

Ad.pkt.4

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła, że proponuje się upoważnić
Wójta Gminy do ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe na realizację
inwestycji drogowych w Gminie Opinogóra Górna tj. do zawierania umów
partnerskich z gminami powiatu ciechanowskiego, powiatem ciechanowskim i
Wojewodą Mazowiecki. Następnie 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 13, jednogłośnie przyjęła Uchwałę W sprawie stanowienia o
kierunkach działania Wójta Gminy Opinogóra Górna w przedmiocie ubiegania
się o zewnętrzne środki finansowe na realizację inwestycji drogowych w Gminie
Opinogóra Górna.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że będzie budowana droga
powiatowa przez Wierzbowo o długości 2,7 km w tym 2 kilometry chodnika.
Ogólny koszt drogi 1,5 miliona złotych. W związku z powyższym jest
propozycja aby budowę chodnika dofinansowała Gmina Opinogóra Górna w
wysokości 100 tys. zł. Należy podkreślić, że najwięcej w powiecie zbudowano
dróg w gminie Opinogóra Górna przy małych kosztach udziału gminy.

Radny Krzysztof Szczypek zapytał czy przy budowie drogi będzie
również przez wieś odwodnienie?

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że odwodnienie będzie ale
sposobem gospodarczym.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski dał wniosek pod
głosowanie o przeznaczenie W przyszłym budżecie gminy 100 tys. zł na
dofinansowanie budowy chodnika przez Wierzbowo do szkoły podstawowej w
Woli Wierzbowskiej

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan radnych 15, w sesji
uczestniczyło 13, jednogłośni przyjęła wniosek o przeznaczeniu 100 tys. zł w
budżecie gminy w przyszłym roku na dofinansowanie budowy chodnika przez
Wierzbowo do szkoły podstawowej w Woli Wierzbowskiej

Ad.pkt.5.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:
0 została podpisana umowa jako jedna z pierwszych gmin na

dofinansowanie z Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego w zakresie
budowa drogi Opinogóra Górna — Opinogóra Kolonia — Załuże —
Sosnowo — Pokojewo i Załuże —— Wilkowo. Budowa drogi została
rozpoczęta i do końca listopada będzie zakończony I etap,

› trwa budowa drogi Czernice — Elżbiecin, na którą zaciągnęliśmy kredyt,
. proponujemy przeznaczyć 15 tys. zł na wykonanie dokumentacji budowy

chodnika we Władysławowie,
. od 9 grudnia będą przyjmowane wnioski na zadanie inwestycyjne

„Termomodemizacja obiektów gminnych”. W związku z powyższym
pr0ponujemy przeznaczyć środki finansowe na wykonanie dokumentacji



projektowo-kosztorysowej i opracowanie wniosku na ocieplenie budynku
Urzędu Gminy, wymianę pozostałych okien, oraz być może
zmodemizowanie ogrzewania. Ponadto do wniosku dołączylibyśmy
wymianę dachu i ocieplenie pozostałych dwóch ścian Szkoły
Podstawowej w Woli Wierzbowskiej,

. proponuje się zwiększyć wydatki 0 14.500 zł na zakup paliwa dla
samochodów strażackich, szkolenie strażaków pilarzy oraz ubezpieczenie
samochodu dla OSP Władysławowo, który został już wyłoniony w
przetargu i trwa procedura przekazania funduszy,

. mieliśmy zabezpieczone 17 tys. zł na budowę garażu dla OSP
Władysławowo. Garaż powstał przy dużym zaangażowaniu członków
OSP, ale zabrakło 5 tys. zł i brakującą kwotę proponujemy dołożyć,

. proponuje się zwiększyć o 12 tys. zł na rozszerzenie wykonania
dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej
w Opinogórze Górnej — Opinogórze Dolnej i Dzboniu,

. 15 tys. zł proponuje przeznaczyć na wycinkę i karczowanie krzewów,
wyrównanie i zasianie trawy przy boisku w Opinogórze Górnej.

. w związku z zaleceniem remontu budynku komunalnego w Kołaczkowie
należy przeznaczyć 10 tys. zł na ten cel,

. 4 tys. zł należy przeznaczyć na adaptację projektu dokumentacji
proj ektowo—kosztorysowej świetlicy wiejskiej we Władysławowie

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski zapytał co dalej będzie z
budową zbiorczej oczyszczalno ścieków dla miejscowości Kołaki Budzyno,
Wierzbowo i Wola Wierzbowska w związku z odwołaniem p. Zembrzuskiego.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że prawdopodobnie nie zostanie
wybudowana zbiorcza kanalizacja z oczyszczalnią dla tych trzech miejscowości.
Przyczynąjest kolejne odwołanie Pana Zembrzuskiego od decyzji Starosty. W
związku z powyższym należy się zastanowić nad rozszerzeniem budowy
oczyszczalni przydomowych. Może zaproponować chętnym mieszkańcom z
Kołaków Budzyna, Wierzbowa i Woli Wierzbowskiej bez ograniczenia
osobowego i przygotować dla nich dokumentacje. W tych trzech sołectwach w
szybkim tempie zorganizowalibyśmy zebrania, zorientowalibyśmy się ilu jest
chętnych, a następnie w krótkim terminie poprosili o wpłatę zaliczki w
wysokości 1.000 zł i w przyszłym roku byłaby realizacja.

Radny Krzysztof Szczypek stwierdził, że jeżeli nie ma możliwości na
budowę zbiorczej oczyszczalni w naszym rejonie, to należy czynić starania aby
chętni mieszkańcy mogli mieć zbudowane oczyszczalnie przydomowe.

Z-ca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że w pierwszym
naborze chętnych na oczyszczalnie przydomowe zgłosiło się ponad 100 rodzin



w zabudowie kolonijnej. W tym roku zbudowaliśmy 30 oczyszczalni
przydomowych dla 6 i 7-osobowych rodzin. Następnie przygotowaliśmy 30
dokumentacji dla pozostałych 2 listy 6-osobowych rodzin i uzupełniono w
wyniku wylosowania część 5-osobowych rodzin. Pozostały 64 rodziny z
kolonijnej zabudowy. Zbiorczą kanalizacją z rejonu Kołaki Budzyno,
Wierzbowo i Wola Wierzbowska zaplanowano podłączyć 112 rodzin, ale część
z nich tu nie mieszka i liczba zmniejszyła się do 100 przyłączy. Wniosku nie
możemy złożyć, ponieważ nie mamy prawomocnego pozwolenia na budowę
przez kolejne odwołania jednego z mieszkańców Kołaki Budzyno. Mieszkańcy
czują się zawiedzeni bo mieli obiecaną budowę oczyszczalni zbiorczej i nie
mogli składać deklaracji na oczyszczalnie przydomowe. W związku z
powyższym proponuję przegłosować wniosek, czy rezygnujemy w tym rej onie z
budowy oczyszczalni zbiorczej i czynimy starania o przygotowanie dla
chętnych dokumentacji na oczyszczalnie przydomowe.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski dał pod głosowanie wniosek
dotyczący rezygnacji z dokumentacji na oczyszczalnie i zbiorczą kanalizację
dla miejscowości Kołaki Budzyno, Wierzbowo i Wola Wierzbowska.

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

Wójt Gminy Stanisław Wieteska, jeżeli zrezygnowaliśmy z dokumentacji na
oczyszczalnię i zbiorczą kanalizację to postaramy się w krótkim terminie
zorganizować zebrania w tym rejonie i zorientować ilu będzie chętnych. W
związku z powyższym proponowałbym przegłosować wniosek, że dla
mieszkańców tych trzech sołectw pod uwagę będziemy brali chętne rodziny
od 3-osobowej wzwyż.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski dał pod głosowanie wniosek,
że z sołectwa Kołaki Budzyno, Wierzbowo i Wola Wierzbowska nabór
chętnych na oczyszczalnie przydomowe będzie od rodziny 3—osobowej wzwyż.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan radnych 15, w sesji uczestniczyło
13, większością głosów ( 3 wstrzymuj ące) przyjęła wniosek.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska postawił kolejną propozycje, żeby
przygotować dokumentacje na 120 oczyszczalni przydomowych. Poinformował,
że zorganizuje naradę z sołtysami, aby w terminie przyśpieszonym zebrali
chętnych mieszkańców z całej gminy na budowę oczyszczalni. Dokumentacje
wykonany dla chętnych mieszkańców Kołaki Budzyno, Wierzbowo i Wola
Wierzbowska oraz pozostałych 2 peprzedniego naboru 4 i 5-osobowe rodziny



oraz dla najliczniejszych rodzin z nowego naboru, a następnie również w
krótkim terminie ustalimy wpłatę zaliczki W wysokości 1.000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski dał pod głosowanie wniosek
o przygotowanie 120 dokumentacji na oczyszczalnie przydomowe tj:

0 dla rodzin 3-osobowych i wzwyż z sołectwa Kołaki Budzyno,
Wierzbowo, Wola Wierzbowska,

' dla rodzin 4 i 5—osobowych z poprzedniego naboru
. dla rodzin najliczniejszych z nowego naboru.

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

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik poinformowała o pozostałych pr0pozycj ach
zmian w budżecie gminy. Szczegółowe zmiany zostały omówione w załączniku
Nr 1 i Nr 2 oraz uzasadnieniu.

Radny Dariusz Goździewski zapytał czy będzie możliwość zwiększenia
środków finansowych, jeżeli zabraknie na odśnieżanie i zimowe utrzymanie
dróg.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że powinno wystarczyć
środków finansowych na odśnieżanie i zimowe utrzymanie dróg, ale jak
zabranie to wystąpię do Rady Gminy z wnioskiem o zwiększenie funduszu na to
zadanie. '

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski 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.6.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła, że Zarząd Powiatu
Ciechanowskiego wystąpił z pismem do gmin w powiecie o pomoc finansową w
zakupie lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie. Nasza propozycja jest
aby przeznaczyć 10 tys. zł. Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła projekt
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Opinogóra
Górna powiatowi ciechanowskiemu.



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 udzielenia pomocy
finansowej przez Gminę Opinogóra Górna powiatowi ciechanowskiemu.

Ad.pkt.7.

Radna Teresa Matuszewska ponownie zgłosiła wniosek o uzupełnienie
ubytków w nawierzchni drogi Pałuki — Rembowo,

Z—ca Wójta Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że wniosek był zgłaszany
do Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie, prace miały być wykonana,
ponownie zwrócimy się z pismem.

Radna Jolanta Grochowska zgłosiła potrzebę remontu drogi Kołaczków —
Pałuki na odcinku od lasu do stacji paliw w Pałukach, oraz wycięcie krzewów
przydrożnych na zakręcie Kołaczków — Łęki przy p. Brakowieckim.

Radna Izabela Kołakowska zgłosiła potrzebę wycięcia krzewów
przydrożnych na skrzyżowaniu w miejscowości Dzbonie drogi wojewódzkiej
Nr 617 z drogami powiatowymi Nr 7516W i Nr 7336,

Radna Agnieszka Supińska zgłosiła potrzebę ustawienia w Przedwojewie
barierki zabezpieczaj ącej rów na drodze koło p. Rykowskiego (byłego sołtysa).

Radny Grzegorz Kuczyński zgłosił potrzebę naprawy drogi po budowie
kanalizacji w Zygmuntowie

Radny Michał Gnas stwierdził, że zamontowane odwietrzniki w
oczyszczalni ścieków w Opinogórze Górnej nie zdają egzaminu, nie ma żadnych
efektów, „jak śmierdziało tak śmierdzi”. Ponadto w imieniu strażaków zgłosił
potrzebę oznakowania wyjazdu znakami „Uwaga Straż” od strażnicy OSP
Opinogóra na drogę powiatową Nr 7515 Opinogóra Górna - Pałuki

Radny Kazimierz Rostkowski zgłosił potrzebę wycięcia krzewów
przydrożnych na drodze Przytoka - Kobylin.

Radny Jan Goździewski ponownie zgłosił wycięcie drzew i krzewów
przy drodze powiatowej Nr 7518W w miejscowości Tretowo-Pełzy przy posesji
p. Krupińskiego.



Radny Dariusz Goździewski zapytał odnośnie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego, czy odbył się przetarg, jeżeli tak to ile banków przystąpiło
do przetargu i jaki bank został wybrany.

Radny Andrzej Kuc zgłosił naprawę popękanego asfaltu na drodze
Pomorze — Opinogóra oraz w imieniu mieszkańców przywrócenie starego
miej sca przystanku autobusowego w Pomorzu.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił:
. odnośnie kredytu długoterminowego to do przetargu przystąpił tylko

jeden bank — PKO Ciechanów, mimo że oferta została ogłoszona w
Internecie,

. zlecimy naprawę asfaltu na drodze Pomorze —— Opinogóra,

. na przywrócenie starego miejsca przystanku autobusowego w Pomorzu
nie ma możliwości. Osobiście rozmawiałem w tej sprawie z Naczelnym
Dyrektorem Generalnych Dróg w Warszawie, były wysyłane pisma i
mamy odpowiedzi, że przystanek usytuowane jest zgodnie z przepisami,

. wnioski dotyczące odkrzaczenia rowów przydrożnych skierujemy do
odpowiednich władz.

Ad.pkt.8.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:

e jest w trakcie opracowywania dokumentacja na parking przy kościele
parafialnym w Opinogórze Górnej,

. otrzymaliśmy trzecią odpowiedź negatywną odnośnie zaliczenia zaplecza
hali sportowej do boiska „Orlik”, ale będę dalej czynił starania, aby
zaplecze było zaliczone,

. przy drodze gminnej w Chrzanówku zaplanowany jest chodnik przy
nieruchomości przeznaczonej pod komis samochodowy. Właściciel
zobowiązał się do zakupu kostki brukowej, a gminie zaproponował
sfinansowanie ułożenia kostki — koszt ok. 10-15 tys. zł. Proszę o
akceptację przeznaczenia funduszy na powyższy cel,

. w dniu dzisiejszym odbędzie się ostatnie zebranie wiejskie odnośnie
przeznaczenia funduszu wiejskiego. W powiecie ciechanowskim tylko
cztery gminy podjęły Uchwały o utworzeniu funduszu. Fundusz sołecki
mieszkańcy przeznaczali głównie na remonty dróg i świetlic. Pracownicy
Urzędu Gminy informowali na zebraniach, że w budżecie gminy nie
przewiduje się funduszu na bieżące remonty dróg.



Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski dał pod głosowanie
przeznaczenie ok. 10-15 tys. zł na sfinansowanie położenia kostki brukowej w
Chrzanówku

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji uczestniczyło
13 radnych, jednogłośnie przyjęła wniosek o sfinansowaniu położenia kostki
brukowej w Chrzanówku.

Ad.pkt.9.

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

Prog
ółowała: Przew

~ "
Rady Gminy
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Elżbieta Borowska o dziewski
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