
PROTOKÓŁ NrXXXLV/O9
z XXXIV Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej

w dniu 11 grudnia 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 - 13
Radni nieobecny:
- Grzegorz Kuczyński
— Józef Cezary Jabłoński

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:
l . Stanisław Wieteska — Wójt Gminy

Małgorzata Kołakowska — Z—ca Wójta Gminy
Beata Golasińska — Sekretarz Gminy
Ewa Wójcik — Skarbnik Gminy
Ewa Żurawska - p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Piotr Czyzyk — kierownik referatu infrastruktury, gospodarki
nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska

7. Zofia Pikus — Dyrektor GOK
8. Mieczysław Leszczyński — radny powiatu
9. Janusz Sosnowski —— radny powiatu
10.Andrzej Chmielewski — Komendant Posterunku
] l.Stanisław Leszczyński — Prezes GS „SCH”
12.Jerzy Niedziałkowski — Bank Spółdzielczy
13.Jacek Ruszczyński — Izby Rolnicze
l4.Ireneusz Różalski — „IROMED” Opinogóra
15.Robert Jabłoński — mieszkaniec Opinogóry Górnej
16.Sołtysi wg listy obecności — 40
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Pkt.].

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. Przyjęcie protokółu z XXXIII Sesji Rady Gminy.



3. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące
uchwał sesyjnych.

4. Podjęcie uchwały W sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana
Roberta Jabłońskiego zam. Opinogóra Górna ul. J. Słowackiego 8.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek ekwiwalentu
pieniężnego za udział członków OSP w działaniach ratowniczych lub
szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia inkasa należności pieniężnych
pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków
iopłat.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości diet dla sołtysów oraz
przewodniczącego Zarządu Osiedla w Opinogórze Górnej.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian W budżecie gminy na 2009 rok.
ll.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu lokali
użytkowych (garaży) zlokalizowanych w budynku administracyjnym
Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej na rzecz obecnych użytkowników.

12.Podj ecie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.
l3.Wolne wnioski i zapytania.
14.Sprawy bieżące.
lSZamknięcie obrad.

Ad.pkt.2.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski poinformował, że
protokół z XXXIII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna został napisany i radni
mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Przedstawił wniosek o przyjęciu
protokółu z XXXIII Sesji Rady Gminy z dnia 29 października 2009 roku
a następnie dał pod głosowanie przyjęcie wniosku.

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

Ad.nktś.

Stanisław Leszczyński prezes GS „SCH” zwrócił się z prośbą do radnych
aby nie podnosili stawek od nieruchomości lub minimalnie od budynków lub ich
części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym



materiałem siewnym. Poinformował, że Gminna Spółdzielnia „SCH” w
Opinogórze płaci do gminy rocznie 35 tys. podatku od nieruchomości.

Ad.pkt.4.

Zastępca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że 8 grudnia
br. odbyły się posiedzenia stałych Komisji Rady, na których szczegółowo
zostały omówione proponowane stawki podatkowe. Zaproponowano wzrost
podatków o 5% w stosunku do roku ubiegłego. Radni proponowali taki wzrost
ze względu na bardzo ambitny projekt budżetu gminy na 2010 rok.

Radna Jolanta Grochowska zapytała czy, możemy zmienić proponowane
stawki.

Zastępca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że wszystkie
pozycje możemy jeszcze zmienić, a jeżeli byśmy przyjęli wzrost 5 procentowy
to Gminna Spółdzielnia „SCH” płaciłaby o około 1.500 zł., więcej podatku

Radny Jerzy Wójcicki zapytał jaką powierzchnie zajmuje GS „SCH” na
magazyny pod kwalifikowane ziarno?

Prezes GS „SCH” Stanisław Leszczyński wyjaśnił, że zajmuje 580 rnz
powierzchni pod magazynami na kwalifikowane ziarno.

Radna Jolanta Grochowska zaproponowała wzrost o 3 % podateku od
nieruchomości od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej oraz zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, a 5 %
podwyżki zastosować w pozostałych pozycjach.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski dał pod głosowanie
wniosek radnej Jolanty Grochowskiej.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 13, większością głosów( 11 za, 2 wstrzymujące) przyjęła wniosek
dotyczący 3 % podwyżki podatku od nieruchomości od budynków lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym, a pozostałe pozycje podnieść o 5 %.

Zastępca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska przedstawiła projekt
uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i



zwolnień w tym podatku z uwzględnieniem wniosku zgłoszonego przez radną
Jolantę Grochowską.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjecie
Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan radnych 15, na sesji
uczestniczyło 13, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.

Ad.t.5.

Zastępca Wójta Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że również radni
dyskutowali na posiedzeniach stałych Komisji na temat podatku od środków
transportowych i zaproponowali 5 % podwyżki, z wyłączeniem pozycji i
utrzymanie stawki dotychczasowej tj. 504 zł od samochodów ciężarowych
powyżej 9 ton do poniżej 12 ton (których jest w gminie 18 sztuk). Następnie
przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych i zwolnień wtym podatku.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjecie
Uchwały

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 13 radnych, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym
podatku.

Ad.9kt.6.

Kierownik referatu infrastruktury, gospodarki nieruchomościami,
rolnictwa i ochrony środowiska Piotr Czyżyk wyjaśnił, że 13 listopada 2009 r.
Pan Robert Jabłoński złożył skargę do Rady Gminy Opinogóra Górna dotyczącą
przetargu na zbycie nieruchomości oznaczonej nr 29/2 w obrębie Bogucin.

Na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy
Opinogóra Górna odwołał I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
niezabudowanej działki nr 29/2 w Bogucinie z ważnych powodów. Ważnymi
powodami odwołania przetargu jest fakt wystąpienia nowych okoliczności, o
których dowiedzieliśmy się z wniosku złożonego w dniu 4 listopada 2009 r.
przez właściciela nieruchomości sąsiedniej. We wniosku tym zawarta jest
informacja, że część nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży użytkowana
jest przez właściciela nieruchomości przyległej. Na części nieruchomości



gminnej znajduje się budynek gospodarczy, a właścicielowi tego budynku
przysługuje roszczenie o sprzedaż gruntu, na którym znajduje się budynek.
Takim roszczeniem byłby obciążony przyszły nabywca wyłoniony w drodze
przetargu. Po' zasięgnięciu opinii urbanisty Pana Roberta Jaworskiego w
związku z pytaniem Pana Roberta Jabłońskiego w sprawie możliwości
uzyskania pozytywnych warunków zabudowy w celu realizacji zabudowy
mieszkaniowej dla sprzedawanej działki rolnej nr 29/2, okazało się, że istnieje
taka możliwość. Taki stan sprawy powoduje, że wartość ustalona dla
sprzedawanej działki, jako gruntu rolnego może być znacząco większa niż cena
wywoławcza podana w ogłoszeniu o przetargu. Chcąc uniknąć takiej sytuacji
Gmina musi rozstrzygnąć ostatecznie kwestię roszczenia użytkownika części
działki przeznaczonej do sprzedaży oraz jej wartość w kontekście uzyskanej
informacji od urbanisty. Po uregulowaniu tej kwestii działka niezwłocznie
zostanie ponownie wystawiona do sprzedaży W drodze nieograniczonego
przetargu ustnego.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marian Pikus wyjaśnił, że skarga
Pana Roberta Jabłońskiego była rozpatrywana przez Komisję na posiedzeniu w
dniu 30 listopada 2009 r. i uznała ją za bezzasadną, przygotowując stanowisko
na podstawie przepisów: Kodeksu postępowania administracyjnego,
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji i rozpatrywania skarg
i wniosków, Kodeksu cywilnego, i ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Następnie przedstawił Uchwałę Nr 2/09 Komisji Rewizyjnej w sprawie
przygotowania stanowiska Rady Gminy Opinogóra górna na okoliczność skargi
złożonej przez Pana Roberta Jabłońskiego zam. Opinogóra Górna
ul. J. Słowackiego 8.

Pan Robert Jabłoński stwierdził, że budynek gospodarczy nie znaj duje się
na tej działce.

Zastępca Wójta Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że z Komisją
Rewizyjną byli na wizji lokalnej działki i rzeczywiście budynek gospodarczy
znajduje się na sąsiedniej działce gminnej. Jednak żeby wyprostować granice,
proponuje się wydzielenie 7 arów z działki nr 29/2. Koszty geodety zobowiązał
się pokryć Pan Kulicki. Pozostałą część działki tj. 53 ary ponownie wycenimy
i ogłosimy do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego

Pan Robert Jabłoński zaproponował, aby jemu po cenie dotychczasowej
sprzedać po odjęciu 7 arów pozostałe 53 ary.

Zastępca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że działka
będzie pomniejszona i bez przetargu nie można jej sprzedać. Do przetargu może
przystąpić każdy i Pan Jabłoński również.



Kierownik referatu infrastruktury, gospodarki nieruchomościami,
rolnictwa i ochrony środowiska Piotr Czyżyk przedstawił projekt uchwały
w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana Roberta Jabłońskiego zam.
Opinogóra Górna ul. J. Słowackiego 8.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 13, jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie rozpatrzenie skargi
złożonej przez Pana Roberta Jabłońskiego zam. Opinogóra Górna ul. J.
Słowackiego 8.

Ad.pkt.7.

Zastępca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że zgodnie
z ustawą o ochronie przeciwpożarowej Rada Gminy jest zobowiązana do
podjęcia uchwały ustalającej wysokość stawek ekwiwalentu pieniężnego
przysługującego strażakom za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach.
Przygotowana propozycja wynosi 10 zł za godzinę w akcj ach ratowniczych i 4
zł za godzinę za udział w szkoleniach. Ekwiwalent wypłacany będzie z budżetu
gminy w okresach kwartalnych, na podstawie wniosku złożonego przez
jednostkę OSP biorącą czynny udział w akcji. Następnie Zastępca Wójta Gminy
przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki
ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP w działaniach ratowniczych
lub szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

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 ustalenia
wysokości stawki ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP w
działaniach ratowniczych lub szkoleniach organizowanych przez Państwową
straż Pożarną lub gminę.

Ad.pkt.8.

Zastępca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że od 1995
roku nie było zmieniane inkaso dla sołtysów. Zgodnie z prośbą sołtysów
i obietnicą Wójta Gminy proponujemy podnieść inkaso z 5,6 % na 6,5 %,
z 4,7 % na 5,5 %, i z 4,2 % na 5 % . Następnie Pani Małgorzata Kołakowska



przedstawiła projekt uchwały W sprawie ustalenia inkasa należności
pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz
podatków i opłat.

Sołtys z Opinogóry Górnej Grażyna Czarnecka zaproponowała aby inkaso
sołtysom było naliczane również od pieniędzy, które rolnicy płacą bezpośrednio
do gminy.

Zastępca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że nie ma
takiej możliwości, ponieważ byłoby to niezgodne z przepisami.

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 ustalenia inkasa
należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania
pieniężnego oraz podatków i opłat.

Ad.t.9.

Zastępca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że jest
propozycja podniesienia diet sołtysom za uczestnictwo w sesjach i naradach
zwoływanych przez Wójta Gminy z 80 zł na 90 zł. Następnie Pani Małgorzata
Kołakowska przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla
sołtysów oraz przewodniczącego Zarządu Osiedla w Opinogórze Górnej.

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 ustalenia diet dla
sołtysów oraz przewodniczącego Zarządu Osiedla w Opinogórze Górnej .

Ad.pkt.10.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik poinformowała o propozycjach zmian w
budżecie gminy na 2009 rok. Szczegółowe zmiany zostały omówione w
załącznikach oraz uzasadnieniu do uchwały. Następnie Pani Ewa Wójcik
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 13, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009 rok.

Ad.pkt. ]. 1 .

Kierownik referatu infrastruktury, gospodarki nieruchomościami,
rolnictwa i ochrony środowiska Piotr Czyżyk wyjaśnił, że w budynku
administracyjnym Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej wyodrębnione są
garaże, które jako lokale użytkowe wynajmowane są Panu Ireneuszowi
Różalskiemu i Pani Ewie Noyszewskiej. Żeby umożliwić dalsze korzystanie z
garaży obecnym użytkownikom należy zawrzeć z nimi umowy najmu.
Aneksowanie istniejących umów na kolejne okresy lub zawarcie nowych umów
z dotychczasowymi najemcami przekracza możliwości kompetencyjne Wójta
Gminy. Zawarcie takich umów w drodze bezprzetargowej wymaga zgody Rady
Gminy Opinogóra Górna wyrażonej poprzez podjęcie stosownej 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 wyrażenia zgody
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu lokali
użytkowych (garaży) zlokalizowanych w budynku administracyjnym Urzędu
Gminy w Opinogórze Górnej na rzecz obecnych użytkowników.

Ad.nkt.12.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski zaproponował podwyżkę
dla Wójta Gminy w wysokości 5 % wynagrodzenia miesięcznego. Podwyżka
była omawiana na posiedzeniach stałych Komisji i radni zaakceptowali taką
propozycję. Uzasadnił swoją propozycję tym, że dzięki staraniom Wójta do
budżetu gminy wpłynęły znaczne pieniądze unijne, dzięki którym zostało
wybudowane ok. 12 km. dróg asfaltowych, a wskaźnik wydatków
inwestycyjnych wyniósł 34 %.

Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia
wynagrodzenia dla Wójta Gminy.

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 ustalenia
wynagrodzenia dla Wójta Gminy.

Ad.nkt.13.

Sołtys z Janowiąt Leszek Pryciak zapytał z której strony będzie
położony asfalt do Janowiąt, czy od strony Wierzbowa czy od strony Dzbonia.
Od Dzbonia droga była remontowana W ramach rekultywacji a od Wierzbowa
nie było remontu, proszę o rozpatrzenie tej sprawy.

Sołtys z miejscowości Bacze Andrzej Konwerski podziękował Wójtowi
Gminy za uregulowanie spraw własnościowych związanych z drogą przez wieś.

Radny Jerzy Wójcicki zaproponował zrobienie ścieżki dla dzieci
uczęszczających do szkoły — przejścia od ul. Konwerskiego do Szkoły w
Opinogórze Górnej .

Sołtys z Rembowa Jan Maćkowski zapytał kiedy będzie remontowana
droga Rembowo — Rembówko.

Sołtys z Władysławowa Kazimierz Wiśniewski zapytał kiedy będą
sprzedawane działki budowlane we Władysławowie.

Sołtys z Rabieżą Będżkowski Stanisław stwierdził, że droga nowo
wybudowana jest strasznie zabłocona.

Radny Krzysztof Szczypek zgłosił nierówności w położeniu asfaltu drogi
Wierzbowo — Lipa.

Mieszkaniec Opinogóry Robert Jabłoński stwierdził, że jest mały parking
przed Urzędem Gminy i nie powinni parkować samochodów pracownicy
Urzędu Gminy.

Sołtys z Woli Wierzbowskiej Arkadiusz Humięcki zapytał:
«- czy jest już podjęta decyzja jaki będzie przywożony materiał na

remonty dróg gminnych,
. czy będą wycinane krzewy przydrożne przy drodze Wola

Wierzbowska - Szczepanki,
' czy będzie remontowany chodnik przy Szkole Podstawowej w

Woli Wierzbowskiej.

Zastępca Wójta Małgorzata Kołakowska wyjaśniła:
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ścieżka dla dzieci będzie wykonana, prace zostały zlecone,
' planujemy w przyszłym roku ogłosić przetarg na działki we

Władysławowie
. droga do Rabieżą, został zakończony I etap budowy, wiosną

przyszłego roku będzie zakończona, zwrócimy szczególną uwagę
na zjazdy,

. w sprawie poprawy nawierzchni asfaltowej Wierzbowo — Lipa
zwrócimy się z pismem do wykonawcy,

0 nie jest jeszcze zdecydowane jaki ma być materiał na remonty dróg
gminnych, prośba do sołtysów o zgłaszanie zapotrzebowania,

. remont drogi Rembowo — Rembówko nie jest możliwy w
przyszłym roku, to sprawa na przyszłość

Ad.nkt.l4.

Zastępca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska poinformowała
. zakończono I etap budowy drogi Opinogóra Kolonia — Załuże —-— Sosnowo— Pokojewo, oraz do Rabieżą, położono około 8 km. asfaltu, pozostało

do położenia ok. 2 km,
. otrzymaliśmy 50 tys. zł na wykonanie ocieplenia szkoły w Woli

Wierzbowskiej,
. wykonany został także remont budynku gospodarczego, a wiosną

wykonamy elewację zewnętrzną tego budynku z uwagi na warunki
atmosferyczne,

. 15 grudnia br. odbędzie się przetarg na budowę parkingu przy Szkole
Podstawowej w Opinogórze Gornej

. została wykonana dokumentacja na budowę drogi: Trętowo Mazanięta i
Rembowo,

. rozpoczęliśmy procedurę Opracowania herbu dla Gminy Opinogóra,

. przygotowujemy wniosek o pozyskanie funduszy unijnych na
termomodernizację budynku Urzędu Gminy, Poczty i Banku
Spółdzielczego, wymianę dachu na Urzędzie Gminy i Poczcie,
dokończenie ocieplenia Szkoły Podstawowej w Woli Wierzbowskiej oraz
zmiana dachu,

. ogłosiliśmy przetarg na remont sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy,
o do funkcjonowania Szkoły w Dzboniu dołożyliśmy z budżetu gminy 316

tys. zł. Uczęszcza do niej tylko 29 dzieci. Zarejestrowano Stowarzyszenie,
ale nie wiemy czy będzie ono prowadziło działalność, ponieważ dzieci
ubywa. Prawdopodobnie sytuacja zmusi nas do podjęcia w lutym uchwały
0 zamiarze likwidacji Szkoły,

. chcielibyśmy zlecić przygotowanie dokumentacji na budowę 600 rn drogi
w Rembówku, czy byłaby akceptacja radnych w tej sprawie.
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Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski dał pod głosowanie
propozycję zlecenia opracowanie dokumentacji na budowe; 600 m drogi w
Rembówku.

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła propozycję zlecenia Opracowania
dokumentacji na budowę 600 m drogi W Rembówku.

Radny Krzysztof Szczypek zapytał czy zdecydowano z której strony
będzie budowana droga do Janowiąt, od Dzbonia czy Wierzbowa. Od strony
Dzbonia droga była budowana z rekultywacji a w następnej kolejności miała
być budowana od strony Wierzbowa i do tej pory nic nie zrobiono. Pmponuję
budować drogę na odcinku, który jest w gorszym stanie a nie poprawiać to co
było już remontowane.

Z—ca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska wyjaśnia, że nie podjęto
jeszcze decyzji który odcinek drogi w Janowiętach będzie zbudowany w 2010 r
Do projektu budżetu Wójt podał odcinek od strony Dzbonia gdyż tam mieszka
więcej mieszkańców. W momencie gdy doszły nas słuchy, że bardziej
potrzebna jest budowa drogi od strony Wierzbowa z uwagi na dzieci
uczęszczające do Szkoły Podstawowej w Woli Wierzbowskiej, aby podjąć
właściwą decyzję sam zaproponowałem sołtysowi zorganizowanie zebrania
mieszkańców, na którym sami zdecydowaliby () budowie drogi. Na zebraniu
było 19 osób, 6 osób było za budową drogi od strony Dzbonia, a 13 osób za
budową od strony Wierzbowa. Po dwóch dniach przybyła delegacja z Janowiąt
z pretensjami,'że zebranie zostało zwołane niezgodnie ze statutem oraz, że na
zebraniu była za mała liczba mieszkańców. Wójt zwrócił się w celu podjęcia
właściwej decyzji do radnych 0 przybycie na sesję Rady Gminy w dniu 29
grudnia 2009 r. o godzinę wcześniej, aby dokonać wizji lokalnej tejże drogi. Na
zakończenie Wójt Gminy złożył wszystkim zebranym i ich rodzinom życzenia
świąteczne.

Ad.nktJS.

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

Protokółowała: Przewodn' ąfr
Elżbieta”Śorowska Ja
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