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z nadzwyczajnej XXXX Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej
w dniu 31 maja 2010 r. w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej

pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy
Jana Goździewskiego.

Obrady rozpoczęto o godz. 1300 i zakończono o godz. 1430.

Stan radnych - 15
Uczestniczyło - 13
Radni nieobecni:

. Agnieszka Supińska
0 Teresa Matuszewska

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 Opinogóra Górna

na 2010 rok.
3. Wolne wnioski i zapytania.
4. Sprawy bieżące.
5. Zamknięcie obrad.

Ad.nktl.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że zwołanie nadzwyczajnej
Sesji Rady Gminy było konieczne z uwagi na wprowadzenie zmian w
budżecie. Zmiany dotyczą głównie zwiększenie funduszu na przebudowę drogi
gminnej w m. Niemierzyce o kwotę 19.500 zł oraz modernizację mostu w m.
Łęki o kwotę 12 tys. zł.



Następnie Ewa Wójcik 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 13, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2010 rok.

Ad.pkt.3.

Radny Michał Gnas poinformował, że w dalszym ciągu wydziela się
nieprzyjemny zapach ze studzienek kanalizacyjnych na osiedlu oraz zgłosił
potrzebę wycięcia traw przydrożnych na skrzyżowaniu drogi powiatowej z
drogąwojewódzkąw miejscowości Dzbonie

Radny Józef Jabłoński zgłosił poprawę chodnika w Pałukach, który jest
wybudowany na zasypanym rowie i woda podchodzi pod dom parafialny a
kostka na chodniku rozsuwa się, zgłosił również naprawę wyrwy powstałej po
deszczach na drodze W Bogucinie w kierunku kolonii.

Radna Izabela Kołakowska zgłosiła potrzebę pobudowania przepustu na
nowo-wybudowanej drodze w Kołakach Kwasach w kierunku p. Slesickiego.

Radny Andrzej Kuc zaproponował zmianę organizacji ruchu na
skrzyżowaniu drogi gminnej Opinogóra — Pomorze i Czernice - Elżbiecin oraz
naprawę poboczy w miejscowości Pomorze na zjeździe z drogi krajowej na
drogę gminną.

Radna Jolanta Grochowska zgłosiła potrzebę wyrównania placu przy
remizie strażackiej w Kołaczkowie oraz wycięcie traw przydrożnych wzdłuż
drogi powiatowej Opinogóra — Kołaczków.

Radny Kazimierz Rostkowski również zgłosił potrzebę wycięcia traw
przydrożnych wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Kobylina.

Radny Jerzy Wójcicki zapytał czy w Opinogórze Dolnej byłaby
możliwość przeznaczenia funduszu wiejskiego na położenie asfaltu metodą
spryskową.



Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił:
. były zastrzeżenia do kanalizacji na osiedlu, w związku z czym zostały

zamontowane dodatkowe filtry i od 2 miesięcy nie było zastrzeżeń, jeżeli
dalej wydzielają się odory to do sprawy wrócimy,

. w Sprawie chodnika w Pałukach wystąpimy do firmy o poprawę,

. fundusz sołecki można przeznaczyć w przyszłym roku na opracowanie
dokumentacji na położenie asfaltu metodą spryskową w Opinogórze
Dolnej,

. przeznaczymy wywrotkę żwiru na załatanie wyrwy na drodze w
Bogucinie,

. w Kołakach Kwasach będzie pobudowany przepust,

. wyrównanie placu przy strażnicy w Kołaczkowie jest możliwe, ale po
ustaniu opadów i pod kierunkiem strażaków,

- wystąpimy o modernizac drogi Opinogóra — Czernice — Pałuki oraz o
wycięcie traw przydrożnych i na skrzyżowaniach,

. wystąpimy do Kraj owego Zarządu Dróg o naprawę poboczy w pasie drogi
krajowej przy skrzyżowaniu Pomorze — Opinogóra,

' o zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi gminnej Opinogóra —
Pomorze i Czernice — Elżbiecin wystąpimy do PZD Ciechanów.

Ad.pkt.6.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:
. prawdopodobnie będziemy zmuszeni do rezygnacji budowy boiska

„Orlik” ponieważ nie otrzymamy dofinansowania na jego budowę z
Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 33 tys. zl,

. na dachu Urzędu Gminy jest wiele pęknięć dachówki i po ostatnich
deszczach powstały zacieki, prawdopodobnie wymiana dachu na
budynku będzie konieczna.

Ad.pkt.7.

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