
PROTOKÓŁ NrVI/2011
z VI Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej

w dniu 31 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej
pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Gminy Jolanty Grochowskiej

Obrady rozpoczęto o godz. 1000 i zakończono o godz. 1300.

Stan radnych - 15
Uczestniczyło - 14
Radni nieobecni:
- Aleksandra Olewniczak

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

Stanisław Wieteska — Wójt Gminy
Małgorzata Kołakowska — Z-ca Wójta Gminy
Beata Golasińska — Sekretarz Gminy
Ewa Wójcik —- Skarbnik Gminy
Grzegorz Kuczyński — radny powiatu
Ewa Żórawska — Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Natalia Goździewska — Kierownik USC

?>]???o
nieruchomościami, rolnymi i ochrony środowiska

9. Halina Larenta — Kierownik GBP
10.Zofia Pikus —- Dyrektor GOK
[ l.Alicja Stryczniewicz — podinspektor ds. planowania i inwestycji
12.Elżbieta Pałka — Karpińska — inspektor ds. rolnych, gospodarki

komunalnej i ochrony środowiska
13.1reneusz Goździewski — pracownik Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa

Rolniczego w Warszawie Oddział w Poświętnem
l4.Andrzej Chmielewski — Komendant Posterunku w Opinogórze Górnej
l5.Ireneusz Różalski - NZOZ „IROMED”
16.Mirosław Laskowski — członek Zespołu Melodia
l7.Byli sołtysi: Ryszard Nowotka, Jerzy Waśniewski, Leszek Pryciak, Jan

Osiak, Mieczysław Brzeziński, Jan Maćkowski, Halina Rzeczkowska
18.Sołtysi wg listy obecności - 36

Pkt.].

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska powitała radnych,
Wójta Gminy i pracowników Urzędu Gminy, oraz zaproszonych gości.
Stwierdziła kworum władne do podejmowania prawomocnych uchwał oraz
przeczytała porządek obrad Rady Gminy. Porządek sesji przewidywał:

Piotr Czyżyk — Kierownik referatu infrastruktury, gospodarki



. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

. Przyjęcie protokółu z nadzwyczajnej VI Sesji Rady Gminy.
3. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące

uchwał sesyjnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych na obszarze gminy Opinogóra Górna.

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia organizacji i trybu działania
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Opinogórze Górnej
oraz trybu powoływania jej członków.

6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

7. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Opinogóra Górna na rok 201 l.

8. Podjecie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
9. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nie wyodrębnienie

funduszu sołeckiego.
lO.Wolne wnioski i zapytania.
1 1.Sprawy bieżące.
12.Zamknięcie obrad.

Nv—Ł

Ad.t.2.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska poinformowała, że
protokół z V Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna został napisany i radni mieli
możliwość zapoznania się z jego treścią.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Robert Goździewski przedstawił
wniosek o przyjęcie protokółu z V Sesji Rady Gminy z dnia 3 marca 2011 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
przyjęcie wniosku.

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

Ad.t.3.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował, że po zebraniach
wyborczych w sołectwach zmieniło się 9 sołtysów w miejscowościach:
Bogucin, Chrzanówek, Janowięta, Kobylin, Kotermań, Łaguny, Pałuki,



Rembowo, Rembówko. W związku z powyższym na dzisiejszą sesję zostali
zaproszeni byli sołtysi w celu uroczystego podziękowania za dotychczasową
współprace.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska poprosiła o
wystąpienie do stołu prezydialnego byłych sołtysów: Ryszard Nowotka, Jerzy
Waśniewski, Leszek Pryciak, Jan Osiak, Mieczysław Brzeziński, Teresa Gołąb,
Jan Maćkowski, Halina Rzeczkowska.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska, Z-caca Wójta Gminy Małgorzata
Kołakowska, Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska, Z-ca
Przewodniczącego Rady Gminy Robert Goździewski wręczyli byłym sołtysom
kwiaty oraz pisemne podziękowania o treści ” W imieniu samorządu gminnego
składam serdeczne podziękowanie za ..-letnią współpracę w czasie pełnienia
przez Pana funkcji sołtysa wsi. Dziękuję za zaangażowanie w czasie realizacji
inwestycji, które przyczyniły się do poprawy warunków życia mieszkańców
Waszej miejscowości. Życzę dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności i
szczęścia w życiu osobistym”. Ponadto za 40 lat pełnienia funkcji sołtysa
Ryszard Nowotka otrzymał dodatkowo odlew zamku opinogórskiego.

Również zostały wręczone medale z okazji XX—lecia samorządu
gminnego trzem działaczom gminnym: Mirosławowi Laskowskiemu,
Ireneuszowi Goździewskiemu i Wojciechowi Kowalskiemu

Ad.p_kt.4.

Inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
Elżbieta Pełka-Karpińska wyjaśniła, że uchwała w sprawie określenia wymagań
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych na obszarze gminy Opinogóra Górna była
podjęta przez Radę Gminy w dniu 6 października 2010 r., następnie w dniu 9
listopada 2010 r. zostały wprowadzone zmiany do tej uchwały. Z uwagi na to, że
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego została ogłoszona
tylko zmiana do Uchwały a nie ukazała się główna Uchwała, zmuszeni jesteśmy
uchylić ww. uchwałę i podjąć nową. Wcześniej wymagania jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbiór
odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych były
ustalane w formie Zarządzenia przez Wójta Gminy. Teraz zgodnie z art. 7 ust.
3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) to Rada Gminy
określa, w drodze Uchwały wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca



ubiegający się o uzyskanie zezwolenia. Następnie inspektor przedstawiła
stosowny projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
przyjęcie uchwały

Rada Gminy w glosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie określenia
wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości na obszarze gminy Opinogóra Górna.

Ad.pkt.5.

Kierownik USC Natalia Goździewska wyjaśniła, że na wniosek
organizacji pozarządowych Wójt Gminy może powołać Gminną Radę
Działalności Pożytku Publicznego. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie rada gminy w drodze uchwały określa tryb
powoływania członków oraz organizację i tryb działania Gminnej Rady
Działalności Pożytku Publicznego biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia
reprezentatywności organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, terminy i sposób zgłaszania kandydatów na
członków Rady Gminnej oraz potrzebę zapewnienia sprawnego funkcjonowania
tej Rady. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem
konsultatywnym i opiniodawczym. Reprezentowana jest przez przedstawicieli
Organizacji Pożytku Publicznego oraz przedstawicieli Wójta i Rady Gminy. Do
jej zadań należy w szczególności opiniowanie projektów strategii rozwoju
gminy, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących
sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym programów
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wyrażenia opinii
w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz
podmiotów, udzielenia pomocy i wyrażenia opinii w przypadku sporów między
organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, wyrażenia opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w
tym zlecanie tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz
podmioty i w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań
publicznych. Następnie Kierownik USC przedstawiła stosowny projekt
uchwały. '

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
przyjęcie uchwały.



Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie określenia
organizacji trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w
Opinogórze Górnej oraz trybu powoływania jej członków.

Ad.2kt.6.

Kierownik USC Natalia Goździewska wyjaśniła że, mieszkańcy wg
miejsca zamieszkania, organizacje pozarządowe lub podmioty mogą składać
wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej do
Urzędu Gminy na odpowiednich formularzach, w terminie do 15 września roku
poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma nastąpić realizacja wniosku.
Wniosek taki opiniuje Zespół ds. wspierania inicjatyw lokalnych powołany
przez Wójta w skład którego wchodzą zarówno przedstawiciele Rady jak i
pracownicy Urzędu Gminy. Następnie ten zespół w ciągu 30 dni od daty
otrzymania niezbędnych dokumentów dokonuje analizy wniosków oraz oceny
biorąc pod uwagę kryteria: rodzaj zadania publicznego realizowanego w ramach
inicjatywy lokalnej z uwzględnieniem jego celowości z punktu widzenia potrzeb
społeczności lokalnej oraz zakres i rodzaj zobowiązania Wnioskodawcy w
przeprowadzenie inicjatywy lokalnej, zaawansowanie przygotowań do realizacji
przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku, koszty eksploatacji
przedsięwzięcia realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej ponoszone przez
Gminę po jego zrealizowaniu, przyjmuje wnioski o realizację bądź odrzuca go z
podaniem uzasadnienia. W przypadku przyjęcia wniosku do realizacji, Gmina
zawiera umowę z Wnioskodawcą o realizację inicjatywy lokalnej. Gmina może
odstąpić od wykonania umowy, jeżeli po jej zawarciu zostaną ujawnione nowe
okoliczności uniemożliwiające realizację inicjatywy lokalnej bądź
Wnioskodawca nie wywiązuje się z zadeklarowanego wkładu finansowego,
rzeczowego lub wkładu pracy społecznej. Następnie Kierownik USC
przedstawiła projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała uchwałę pod
głosowanie.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie trybu i
scegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w
ramach inicjatywy lokalnej

Ad.gkt.7.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik poinformowała o propozycjach zmian w
budżecie gminy na 2011 rok. Szczegółowe zmiany zostały omówione w



załącznikach oraz uzasadnieniu do uchwały. Następnie Skarbnik Gminy
przedstawiła stosowny projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
przyjęcie uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2011.

Ad.nkt.8.

Sekretarz Gminy Beata Golasińska wyjaśniła, że Pani Aleksandra
Olewniczak na podstawie art. 190 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
złożyła 9 lutego 2011 roku do Przewodniczącej Rady Gminy Jolanty
Grochowskiej pismo zrzekające się mandatu radnej Gminy Opinogóra Górna. W
związku z powyższym Rada Gminy jest zobowiązana do podjęcia uchwały
stwierdzającej wygaśniecie mandatu radnego w okręgu wyborczym nr 10 z listu
nr 2 Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Następnie
Sekretarz Gminy przedstawiła stosowny projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła pod
głosowanie przyjęcie uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia mandatu radnego.

Ad.t.9.

Z-ca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że Rada Gminy do
końca marca powinna podjąć uchwałę o utworzeniu lub nie utworzeniu
funduszu sołeckiego na następny rok. Dyskusje na temat funduszu były różne,
było wiele waśni i sporów na temat podziału, mieszkańcy niezbyt interesowali
się funduszem, frekwencja na zebraniach odnośnie rozdysponowania była
niska, niejednokrotnie czekaliśmy a w pięciu przypadkach zebrania były
powtarzane, ponieważ nie było wymaganego kworum tj. 10 % uprawnionych,
lub 10 osób w miejscowościach poniżej 100 uprawnionych. Zadaniem funduszu
sołeckiego było głównie zaspokojenie najpilniejszych potrzeb mieszkańców,
stąd wyodrębnialiśmy go przez dwa lata. Jednak niska frekwencja wskazuje, że
te najpilniejsze potrzeby zostały zaspokojone, były również krytyki co do
jakości przywożonego materiału na drogę. Na fundusz sołecki przeznaczaliśmy



ponad 300 tys. zł, w tym na remonty dróg ok. 160 tys. zł. następnie z tej kwoty
prawie połowa odchodziła na transport, ponieważ gmina musiała zorganizować
przetarg i wybrać oferenta na przywóz żwiru, czy tłucznia. W związku z
powyższym jest propozycja, aby zawiesić wyodrębnienie funduszu sołeckiego
na przyszły rok.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że był inicjatorem
wyodrębnienia funduszu sołeckiego, żeby pobudzić inicjatywę mieszkańców i
taka inicjatywa była, ale większość sołtysów była za tym, żeby zrezygnować z
ńmduszu a powrócić do przydziału funduszu gminnego na remonty dróg i wtedy
sami za te same pieniądze o wiele więcej przywieźliby towaru na drogę. Dzisiaj
musimy zdecydować albo wyodrębniamy fundusz albo nie wyodrębniamy,
wiele gmin nie podejmowało tego zagadnienia i nie podejmuje, ponieważ
twierdzi, że jest to rozdrobnienie środków finansowych.

Radny Stanisław Leszczyński zapytał ilu sołtysów było za rezygnacją z
funduszu, ponadto stwierdził, że fundusz powinien być, a jeżeli dane sołectwo
zdecyduje że nie chce korzystać z funduszu, to pieniądze zostaną w budżecie
gminy

Sołtys Grażyna Czarnecka stwierdziła że, dwa lata wyodrębniania
funduszu to za krótki okres, aby oceniać wykorzystanie tego funduszu..

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że uczestniczył we wszystkich
sołectwach na zebraniach, na których było rozdysponowanie funduszu
sołeckiego. Na zebraniach była niska frekwencja i małe zainteresowanie
mieszkańców, stąd musimy zdecydować. Wnioskuję więc o nie wyodrębnienie
funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2012.

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

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła pod
głosowanie przyjęcie uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, większością głosów 5 za, 8 przeciw, 1 wstrzymujący) nie
przyjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nie wyodrębnienie funduszu
sołeckiego.

Z-ca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że ponieważ nie
została przyjęta uchwała o nie wyodrębnieniu funduszu sołeckiego, proponuje



się podjecie uchwały o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego. W związku z
powyższym Z-ca Wójta Gminy przedstawiła stosowny projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie
uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, większością głosów ( 8 za, 5 przeciw, 1 wstrzymujący)
przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego.

Ad.pkt.10.

Sołtys z Janowiąt Ewelina Król zgłosiła w ramach gwarancji naprawę
pęknięć asfaltowych na drodze do Janowiąt.

Sołtys z Woli Wierzbowskiej Arkadiusz Humięcki zgłosił potrzebę
załatania dziur na drodze asfaltowej oraz zebranie poboczy na drodze Wola
Wierzbowska — Szczepanki. Ponadto wnioskował o odwodnienie boiska oraz
zapytał kiedy będą budowane oczyszczalnie przydomowe.

Sołtys z Wierzbowa Janina Pikus zgłosiła remont drogi przy sklepie we
Wicrzbowie.

Radny Wojciech Karczewski wnioskował o wycięcie krzewów
przydrożnych i zebranie śmieci przy drodze Opinogóra — Kąty — Ciechanów.

Sołtys z Wólki Łanięckiej Stanisław Szczepanik zgłosił wycięcie
krzewów na drodze przez Wólkę Łanięcka oraz ustawienie znaku miejscowości
„Wólka Łanięcka”

Sołtys z Pajewa Króle Henryk Makowski zgłosił potrzebę okopania
rowami i wykonanie przepustów oraz pytał czy będzie postawiony przystanek
autobusowy w Pajewie Krolach.

Sołtys z Pokojowa Jan Czaplicki zgłosił potrzebę remontu drogi
asfaltowej i poboczy na drodze powiatowej Opinogóra — Długołęka —Pokojewo.

Sołtys z Czemic Tadeusz Samkowski zgłosił potrzebę remontu drogi
asfaltowej w kierunku p. Gąsiewskiego.

Sołtys z Przytoki Henryk Płodziszewski przypomniał o budowie drogi
asfaltowej w miejscowości Przytoka, która z roku na rok jest odkładana.



Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił:

. zostanie zgłoszony w ramach gwarancji remont drogi w Janowiętach,

. wystąpimy o remont drogi w Woli Wierzbowskiej oraz skierujemy
równiarkę na drogę Wola Wierzbowska — Szczepanki,

. odwodnienie boiska to koszt ok. 100 tys. zł, jeżeli złożymy wniosek i
otrzymamy dofinansowanie, to wtedy boisko odwodnimy,

. sprawa oczyszczalni przydomowych, czekamy na możliwość składania
wniosków i prawdopodobnie w tym roku nie zdążymy ich zbudować, ale
to nie od nas zależy

. na remont drogi przy sklepie we Wierzbowie zlecimy przywiezienie
żwiru,

. wystąpimy do Powiatowego Zarządu Dróg o:
- uprzątniecie śmieci i wycięcie krzewów przy drodze Opinogóra — Kąty
— Ciechanów,
- wycięcie krzewów przy drodze w Wólce Łanięckiej i ustawienie znaku
miejscowości „Wólka Łanięcka”
- naprawę poboczy i asfaltu na drodze Opinogóra — Długołęka —
Pokojewo,

. w Pajewo Króle jest odmowna decyzja odnośnie budowy przepustów,
natomiast przystanek autobusowy będzie postawiony,

' droga w Czemicach do p. Gąsiewskiego jest drogą gminną, na remont
trzeba przeznaczyć ok. 20 tys. zł, pomyślimy o tej sprawie i wrócimy do
tematu

Ad.nkt.l ] .

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:

0 zostały rozstrzygnięte przetargi na:
- budowę drogi w Chrzanówku i Baczach do 8 gospodarstw,
- przywóz żwiru - wygrała oferta p. Prusińskiego,
- przywóz gruzu — wygrała oferta p. Piętki,
- adaptację składu na opał w Urzędzie Gminy,

o 6 kwietnia br. odbędzie się przetarg na budowę chodnika w Opinogórze
Górnej,

,- został ogłoszony przetarg na budowę boiska „Orlik 2012” w Opinogórze
Górnej,

. rozpoczęto remont remizy OSP w Dzboniu, z funduszy gminy będzie
wykonana wymiana dachu, blachę i łaty mieszkańcy położą w czynie
społecznym,
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o w marcu br złożyliśmy cztery wnioski w ramach LGD „Ciuchcia
Krasińskich”, dwa na remont świetlic w miejscowości Kołaki Kwasy i
Pomorze, 2 wnioski na badania archeologiczne na terenie gminy — wkład
gminy 20 tys. zł, jeżeli będzie pozytywna ocena tych wniosków,

o w kwietniu br powinna być ocena i podpisanie umowy na remont
świetlicy w miejscowościach Zygmuntowo i Wola Wierzbowska,

. zamówiono kosze do segregacji, które będą zakupione z funduszy
sołeckich dla miejscowości Kąty i Załuże,

. prowadzone są rozmowy na temat podpisania umowy na konserwację
oświetlenia ulicznego,

. odbyłem spotkanie z Księdzem Biskupem Piotrem Liberąi ustaliliśmy na
7 czerwca na godz. 10 uroczystość nadania imienia Gimnazjum w
Opinogórze Górnej oraz poprosiłem Ks. bp. o rozmowę z Marszałkiem
Struzikiem w sprawie budowy parkingu przy Kościele parafialnym,

. podczas zebrań sołeckich były zgłaszane wnioski o przeznaczenie
funduszu na tablice informacyjne w sołectwie, prośba o zgłaszanie
do p. Pełki pracownika Urzędu Gminy jakie mają być te tablice stojące
czy wiszące,

. zakończyła się w Urzędzie Gminy kontrola kompleksowa Regionalnej
Izby Obrachunkowej,

. odbyły się we wszystkich jednostkach OSP zebrania sprawozdawczo-
wyborcze,

. 3 kwietnia br w godzinach od 800 do 1800 odbędą się wybory do Izby
Rolniczej, utworzono jeden punkt głosowania w Urzędzie Gminy,

0 na poprzedniej sesji zostało przegłosowane przyznanie 10 tys. zł na
remont świetlicy w Zygmuntowie, kwota ta zostanie przeznaczona na
zakup materiałów i sfinansowanie nadzoru budowlanego, mieszkańcy w
czynie wykonają remont,

. od 1 maja br nastąpi likwidacja Posterunku Policji w Opinogórze Górnej,
rozmawiałem telefonicznie z generałem Mazowieckiej Wojewódzkiej
Komendy Policji, po rozmowie wystąpiłem z pismem. Prawdopodobnie
naszego pisma nie uwzględnią, tłumaczą się bliskościąCiechanowa.

Jacek Ruszczyński poinformował, że dotychczas gminę Opinogóra
Górna w Izbach Rolniczych reprezentował z PaniąAliną Zając. W najbliższą
niedzielę 3 kwietnia br. będą odbywać się nowe wybory do Izb Rolniczych.
Ze względu na oszczędności został utworzony jeden punkt wyborczy w
Urzędzie Gminy na sali konferencyjnej. Prośba do sołtysów i radnych o
poinformowanie rolników i przybycie na wybory.
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Ad.2kt.9.

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Przewodnicząca Rady Gminy
Jolanta Grochowska zamknęła obrady VI Sesji Rady Gminy.

_'?

Pr kółowała:

Przewodniczącyfdy

Gmin
wg

Elżbieta Borowska Jokręg? howska


