
PROTOKÓŁ NrXXXVII/IO
z XXXVII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej

w dniu 30 marca 2010 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:
- Michał Gnas

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:
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 Czyżyk — kierownik referatu infrastruktury, gospodarki
nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska

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

8. Emil Świszcz — inspektor ds. promocji gminy
9. Janusz Sosnowski — radny powiatu
10. Mieczysław Leszczyński — radny powiatu
11. Andrzej Chmielewski— Komendant Posterunku
12.Stanisław Leszczyński — Prezes GS”SCH”
13.Jerzy Niedziałkowski — Bank Spółdzielczy
14.Jacek Ruszczyński — przedstawiciel Izby Rolniczej
15.Ireneusz Różalski - IROMED
16.Sołtysi wg listy obecności — 39

©???”w

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 XXXVI Sesji Rady Gminy.



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

4. Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania
budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego.

6. Podjęcie uchwały W sprawie nadania nazwy urzędowej ulicom na terenie
wsi Chrzanówek.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana
Janusza Kuskowskiego zam. Elżbiecin 9, 06-406 Opinogóra Górna
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w
roku 2010.

10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „ e-nauka,
e—technika, e-społeczeństwo” Nr POKL.09.05-14—237/09 dofinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego złożonego w ramach
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich PO
KL.

11.Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez gminę 0
środki na realizacji projektu pt. „Dostosowanie świetlicy wiejskiej w m.
Zygmuntowo do potrzeb integracji społecznej” w ramach działania 4.13
„Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 — Małe Projekty.

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez gminę o
środki na realizacji projektu pt. „Dostosowanie świetlicy wiejskiej w m.
Wola Wierzbowska do potrzeb integracji społecznej”” w ramach działania
4.13 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 — Małe Projekty

l3.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Odnowy
Miejscowości Opinogóra Górna.

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

Po

Ad.]gktl.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski poinformował, że
protokół z XXXVI 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 XXXVI Sesji Rady Gminy z dnia
28 stycznia 2010 roku.



Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski dał pod głosowanie
przyjęcie wniosku.

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

Ad.pkt.3.

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

Ad.pkt.4.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska odczytał sprawozdanie z wykonania
budżetu gminy za 2009 rok (Sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu).

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marian Pikus przedstawił Uchwałę
Nr 1/ 10 z dnia 15 marca 2010 roku o Opiniującą wykonanie przez Wójta Gminy
budżetu za rok 2009 i w Sprawie wniosku o absolutorium dla wójta Gminy
( Uchwała stanowi załącznik do protokółu).

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Grzegorz Kuczyński
przedstawił Uchwałę Nr 41/C/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zaopiniowania
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Opinogóra górna z dnia 15.03.2010 r.
w Sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Opinogóra górna (Uchwała
stanowi załącznik do protokółu).

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik przedstawiła Uchwałę Nr 40/C/2010 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 marca
2010 r w Sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy
Opinogóra Górna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 r. ( Uchwała
stanowi załącznik do protokółu).

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski stwierdził, że rok 2009
był bardzo udanym rokiem zarówno pod względem inwestycji jak i pod
względem pozyskanych funduszy. Zbudowano 12 km. dróg asfaltowych, tego
jeszcze nie było w historii gminy. Dwa tygodnie temu w „Tygodniku
Ciechanowskim” były zamieszczone wydatki inwestycyjne w budżetach
ciechanowskich gmin w 2009 r. Wszyscy możemy mieć satysfakcję, żeznaleźliśmy się na pierwszym miejscu wśród gmin wiejskich powiatu
ciechanowskiego. Wysoki wskażnik inwestycyjny 33,9 % był możliwy dzięki



staraniom o dofinansowanie unijne jak różnym dotacjom na zadania
inwestycyjne z budżetu państwa. Tu szczególnie podziękowania kieruje się w
stronę Pana Wójta, który wykorzystał wszystkie możliwe źródła dofinansowania
jak również pracowników, którzy mu w tym pomagali. Dokonania samorządu w
2009 r. przyniosły wiele korzyści i zadowolenia mieszkańcom naszej gminy jak
również udowodniły bez wątpienia, że gmina Opinogóra Górna jest w czołówce
gmin inwestujących nie tylko w powiecie, ale również w kraju.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik przedstawiła projekt uchwały sprawie
rozpatrzenia budżetu gminy za 2009 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł () podjecie
Uchwały

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan radnych 15, na sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie rozpatrzenia
sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska podziękował za udzielenie absolutorium.

Ad.t.5.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że byliśmy jedną z czterech
gmin w powiecie ciechanowskim, która uchwaliła fundusz sołecki. Wiele gmin
nie podjęło i nie podejmie uchwały o utworzeniu funduszu sołeckiego, ponieważ
twierdzą, że jest to rozdrobnienie funduszy W naszej gminie w ubiegłym roku
podjęliśmy uchwałę o przeznaczeniu na ten cel 320 tys. zł. Wnioskując o
utworzenie funduszu sołeckiego, jednocześnie pr0ponowałem przeznaczenie
tego funduszu głównie na remonty bieżące dróg. Również i w tym roku
proponuję utworzenie funduszu sołeckiego z przeznaczeniem głownie na
remonty dróg, ponieważ nie będzie środków w budżecie gminy na remonty
bieżące dróg gminnych. O tych sprawach informowałem sołtysów, pomimo tego
wpłynęło 14 podań o przyznanie środków finansowych na remonty. Został
utworzony fundusz sołecki po to żeby przeznaczać z niego większe środki na
remonty dróg, więc nie będą dodatkowo przyznawane fundusze na bieżące
remonty dróg. Również pr0ponowałem utworzenie w naszej gminie orkiestry
strażackiej i przeznaczenie pewnego procentu z funduszu sołeckiego na ten cel.
Ponieważ zdania są podzielone na razie pr0ponuje odczekać w czasie z tym
pomysłem.



Z-ca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska przedstawiła projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

Radny Dariusz Goździewski zapytał czy będzie refundacja funduszu
sołeckiego, oraz czy naliczanie funduszu sołeckiego będzie tak jak w roku
ubiegłym.

Z-ca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że w roku 2010
będzie 30% refundacji funduszu sołeckiego, natomiast jeszcze nie wiemy jaka
będzie refundacja funduszu W 2011 roku. Odnośnie naliczania funduszu na
poszczególne sołectwa to posłużymy się wzorem z ubiegłego roku.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
Uchwały

Rada Gminy W głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14 radnych, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

Ad.p_kt.6.

Piotr Czyżyk kierownik referatu infrastruktury, gospodarki
nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska wyjaśnił, że na jednej z
poprzednich sesji Rada Gminy podjęła uchwałę o nadaniu urzędowej nazwy
ulicom w miejscowości Chrzanówek. Ponieważ zaistniała konieczność o
nadanie nazwy jeszcze jednej ulicy, przedstawił stosowny projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie nadania nazwy
urzędowej ulicom na terenie wsi Chrzanówek.

Ad.gkt.7.

Elżbieta Pełka-Karpińska inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i
ochrony środowiska wyjaśniła, że w dniu 1 marca 2010 roku do Rady Gminy
wpłynęła skarga Pana Janusza Kuskowskiego zam. Elżbiecin 9 w sprawie
usuwania zdrowych przydrożnych drzew na terenie gminy Opinogóra Górna.

Na podstawie ustawy o ochronie przyrody Wójt Gminy Opinogóra Górna
na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie zezwolił Powiatowemu
Zarządowi Dróg w Ciechanowie na wycięcie drzew: 26 szt. jesionów, 2 szt.



lipy, 2 szt. kasztanowiec. Przed wydaniem decyzji była przeprowadzona wizja w
terenie z udziałem przedstawicieli Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie i
Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej. W wyniku oględzin drzew komisja
stwierdziła, że drzewostan zgłoszonych do wyrębu drzew jest częściowo
obumarły z licznymi ranami i pęknięciami pnia pokrytymi grzybnią a niekiedy z
całkowitym zmurszeniem miąższu. W koronie drzew występuje liczny posusz
gałęzi oraz rozdarcia kory spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi.
Drzewa nie zachowują statystyki, są pochylone w kierunku pasa drogowego,
stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto usunięcie
drzew jest konieczne w związku z przebudową drogi na odcinku Chrzanówek —
Opinogóra.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marian Pikus wyjaśnił, że skarga
Pana Janusza Kuskowskiego była rozpatrywana przez Komisję na posiedzeniu
w dniu 15 marca 2010 r. i uznała ją za bezzasadną, przygotowując stanowisko
na podstawie przepisów: Kodeks postępowania administracyjnego,
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji i rozpatrywania skarg i
wniosków, Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie przyrody. Następnie
przedstawił Uchwałę Nr 1/10 Komisji Rewizyjnej w sprawie przygotowania
stanowiska Rady Gminy Opinogóra Górna na okoliczność skargi złożonej przez
Pana Janusza Kuskowskiego zam. Elżbiecin 9.

Inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
Elżbieta Pełka-Karpińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia
skargi złożonej przez Pana Janusza Kuskowskiego zam. Elżbiecin 9, 06—406
Opinogóra Górna.

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 rozpatrzenia skargi
złożonej przez Pana Janusza Kuskowskiego zam. Elżbiecin 9, 06-406
Opinogóra Górna.

Ad.];kLS.

Ewa Wójcik Skarbnik Gminy poinformowała o propozycjach zmian w
budżecie gminy na 2010 rok. Szczegółowe zmiany zostały omówione w
załącznikach oraz uzasadnieniu do uchwały.

Z-ca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że do 8 kwietnia br
jest możliwość składania wniosków o dofinansowanie w wysokości 70 %



remontu świetlic wiejskich, dlatego przygotowujemy wnioski na dwie świetlice:
w Zygmuntowie i Woli Wierzbowskiej. Również planujemy złożyć wniosek o
dofinansowanie na adaptację pomieszczeń byłego składu na opał dla GOK oraz
remont obecnych pomieszczeń GOK-u. Ze względu na duży kosztorys na razie
proponujemy podzielić to zadanie i wystąpić z wnioskiem na adaptację
pomieszczeń składu opałowego, a remont obecnych pomieszczeń GOK odłożyć
w czasre.

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 zmian w budżecie
gminy na 2010 rok.

Ad.pkt.9.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła, że sytuacja finansowa gminy
zmusiła do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 3.000.000 zł z
przeznaczeniem sfinansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym 2010
w kwocie 1.902.075 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
pożyczek i kredytów w kwocie 1.097.925 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 — 2017, zgodnie z przypływami pieniężnymi.
Zabezpieczenie spłaty kredytu będzie weksel „In blanco”. Następnie Skarbnik
Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego w roku budżetowym 2010.

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 zaciągnięcia
kredytu długoterminowego w roku 2010.

Ad.]łktJO.

Emil Świszcz inspektor ds. promocji gminy zaproponował Radzie Gminy
przyjąć do realizacji projekt partnerski realizowany z Fundacją Gospodarczą im.
Karola Marcinkowskiego z siedzibą w Ciechanowie pt. „e—nauka, c—technika,



c-społeczeństwo” Nr POKL.09.05.14-237/09 dofinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.5 Oddolne
inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Następnie przedstawił 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 przyjęcia do
realizacji projektu pt. „e—nauka, e-technika, e-społeczeństwo” Nr POKL.09.05-
14-237/09 dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
złożonego w ramach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach
wicj skich PO KL.

Ad.pkt.l ] .

Emil Świszcz inspektor ds. promocji gminy zaproponował Radzie Gminy
wyrażenie zgody na realizację przez Gminę Opinogóra Górna projektu pt.
„Dostosowanie świetlicy wiejskiej w m. Zygmuntowo do potrzeb integracji
społecznej” w ramach działania 4.13 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla operacji
odpowiadających warunkom przyznawania pomocy dla działań — Małe Projekty.
Gmina zabezpiecza środki finansowe na prawidłową realizację projektu.
Następnie przedstawił 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 wyrażenia zgody na
realizację przez gminę o środki na realizacji projektu pt. Dostosowanie świetlicy
wiejskiej w rn. Zygmuntowo do potrzeb integracji społecznej” w ramach
działania 4.13 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 200702013 — Małe Projekty.

Ad.pkt.12.

Emil Świszcz inspektor ds. promocji gminy zaproponował Radzie Gminy
wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Opinogóra Górna projektu pt.
„Dostosowanie świetlicy wiejskiej w rn. Wola Wierzbowska do potrzeb
integracji społecznej” w ramach działania 4.13 „Wdrażanie Lokalnych Strategii
Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla
Operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy dla działań — Małe



Projekty. Gmina zabezpiecza środki finansowe na prawidłową realizację
projektu. Następnie przedstawił 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 wyrażenia zgody na
realizację przez gminę o środki na realizacji projektu pt. „Dostosowanie
świetlicy wiejskiej w m. Wola Wierzbowska do potrzeb integracji społecznej” w
ramach działania 4.13 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 — Małe Projekty.

Ad.nkt.13.

Emil Świszcz inspektor ds. promocji gminy wyjaśnił, że zmiana Planu
Odnowy Miejscowości dotyczy wprowadzenia zmian w harmonogramie
realizacji zadań adaptacji składu opału na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury
w Opinogórze Górnej w 2010 roku oraz modernizacji parkingu przy GOK w
2013 roku i modernizacji parkingu przed Urzędem Gminy w 2017 roku. Zmiany
te są niezbędne w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi” w programie LEADER — „Ciuchcia Krasińskich”.
Następnie przedstawił 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 podjęła Uchwałę w sprawie wprowadzenia
zmian w Planie Odnowy Miejscowości Opinogóra Górna.

Ad.gkt.14

Radny Grzegorz Kuczyński zgłosił wniosek o wyrównanie poboczy na
drodze powiatowej Opinogóra Górna — Bogucin, oraz wycięcie krzewów
przydrożnych na drodze gminnej Czernice w stronę p. Gosiewskiego.

Radna Jolanta Grochowska również zgłosiła wniosek o wyrównanie
poboczy i załatanie dziur asfaltowych na drodze powiatowej Opinogóra Górna —
Czernice.
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Radna Teresa Matuszewska zgłosiła wniosek o załatanie dziur
asfaltowych i wyrównanie poboczy na drodze powiatowej Rembowo — Pałuki —
Kołaczków, oraz wyrównanie drogi żwirowej Rembówko — Rembowo.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że wnioski dotyczące remontu,
wycięcia krzewów lub wyrównania poboczy na drogach powiatowych zostaną
przesłane do Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie, natomiast na drogę
gminną Rembówko —— Rembowo skierujemy równiarkę, oraz pracowników
interwencyjnych do wycięcia krzewów przy drodze w Czernicach w kierunku p.
Gosiewskiego.

Andrzej Chmielewski Komendant Posterunku Policji w Opinogórze
Górnej przedstawił informacje na temat porządku i bezpieczeństwa na terenie
gminy. Zwrócił się z prośbą do sołtysów o poparcie utworzenia orkiestry
strażackiej w naszej gminie. Zapoznał zebranych z terminem akcji „POSESJA”.

Ad.pkt.15.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:
0 ponieważ pojawiła się dyskusja na temat podatku od samochodów

ciężarowych Wójt Gminy zapoznał z ustalonymi stawkami podatku od
środków transportowych w sąsiednich gminach tj. Krasne, Grudusk,
Regimin, Gołymin, Sońsk. Jak wynika z przedstawionej informacji
podatek od środków transportowych w naszej gminie jest najniższy,

' w ramach Funduszu Odnowy Miejscowości prowadzony jest remont
świetlicy w Opinogórze Górnej na osiedlu,

. na początku kwietnia br rozpocznie się budowa parkingu przy Szkole w
Opinogórze Górnej, chodnika na osiedlu, dokończenie elewacji strażnicy
OSP oraz oświetlenie ul. Konwerskiego,

. odbyło się otwarcie ofert przetargu na budowę drogi asfaltowej Dzbonie— Janowięta i drogi w Kołakach Kwasach,
› zostały ogłoszone przetargi na drogi: Kołaki Budzyno, Trętowo i

Rembowo, Rembówko i Opinogóra — osiedle ,
o w przygotowaniu budowa drogi w Niemierzycach (370 m.), trzech

rolników zadeklarowało wpłatę po 3,5 tys. zł,
o w przygotowaniu budowa drogi w Pałukach przy parkingu kościelnym

ok. 100 m. (jest deklaracja dofinansowania ze strony Ks. Proboszcza
i p. Stażyka,

. ogłoszony został przetarg na budowę boiska „Orlik”,

. w maju rOZpocznie się budowa drogi powiatowej Wierzbowo — Wola
Wierzbowska ok. 3 km,

. rozpocznie się również budowa drogi powiatowej Wróblewo —— Pałuki,
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. termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, Poczty i Banku
Spółdzielczego oraz Szkoły w Woli Wierzbowskiej - jest możliwość
dofinansowania 85 % inwestycji, jednak musimy doprojektować „solary”,
aby zwiększyć szanse zakwalifikowania wniosku,

o nie Sprzedany budynek Szkoły w Trętowie z działką 40 arową, pr0p0nuję
ogłoszenie następnego przetargu i obniżenie wartości 0 25%,

o w kwietniu br ogłoszony będzie przetarg na sprzedaż działki w Bogucinie,
. w maju będzie ogłoszony przetarg na sprzedaż działek w Opinogórze

Górnej i Władysławowie,
. przygotowana została dokumentacja na budowę parkingu przy kościele w

Opinogórze Górnej, ale brak zgody konserwatora na odprowadzenie
oczyszczonej wody do rowu przez teren parku Muzeum Romantyzmu,

. na odśnieżanie w budżecie gminy zaplanowano 30 tys. zł , wydatkowano
150 tys. zł,

o nie planuj emy funduszu na remonty bieżące dróg, jedynie w
nadzwyczajnych okolicznościach gdy droga będzie nie przejezdna,

. była decyzja o przygotowaniu dokumentacji na budowę 120 oczyszczalni
przydomowych. Nie mniej jednak proponujemy przygotowanie
następnych 34 dokumentacji dla rodzin 6 i 5—osobowych, w tym również
dwie rodziny z Zygmuntowa, dla których była przygotowana
dokumentacja do podłączenia zbiorczej kanalizacji ( ze względu na duży
koszt przyłącza mimo przygotowanej dokumentacji proponujemy tym
dwom rodzinom oczyszczalnie przydomowe). Wnioskuję o rozszerzenie
tego zadania i zaakceptowanie go do realizacji, Środki są zabezpieczone
w budżecie. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu to zlecimy przygotowanie
dokumentacji,

. jeżeli jest prowadzona inwestycja z funduszy unijnych, to w trakcie
budowy nie możemy dokonywać żadnych zmian, a jeżeli dokonujemy to
na własny koszt.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski odczytał życzenia
świąteczne od senator Janiny Felińskiej, również w imieniu swoim złożył
wszystkim obecnym i ich rodzinom życzenia wielkanocne.

Ad.];ktJó.

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

Ł.
.”?

Prot ółowała: Przewo 5c c Rady Gminy

Elżbieta Borowska n ożśewski
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