
PROTOKÓŁ NrXX/2012
z XX Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej

w dniu 12 września 2012 r. w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej
pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Gminy Jolanty Grochowskiej

Obrady rozpoczęto o godz. 1200 i zakończono o godz. 1420.

Stan radnych - 15
Uczestniczyło - 15
Radny nieobecny:

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
5. Piotr Czyżyk — Kierownik referatu infrastruktury, gospodarki

nieruchomościami, rolnymi i ochrony środowiska
Hubert Olszewski — inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

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

8. Ewa Żórawska— Kierownik GOPS
9. Zofia Pikus — Dyrektor GOK
10.Krzysztof Matusiak— Komendant Powiatowej Policji w Ciechanowie
1 1 JerzyWelenc— Komendant Posterunku w Opinogórze Górnej
12.Teresa Kudlak — Dyrektor Gimnazjum w Opinogórze Górnej
l3.Teresa Grzeszczak — Dyrektor Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej
14.Marian Pikus — Izby Rolnicze
15.Jerzy Niedziałkowski — BS Opinogóra Górna
16.Mieczysław Piotrowski — Przewodniczący KiOR
17.Ireneusz Różalski — Kierownik NZOZ „IROMED”
18.Uczestnicy konkursu „Najpiękniejszy Ogród Przydomowy”
19.Sołtysi wg listy obecności - 38

F*

Pkt. 1 .

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska powitała radnych gminy,
kierowników zakładów pracy, dyrektorów szkół, przedstawicieli Izb
Rolniczych, Przewodniczącego Kółek i Organizacji Rolniczych, sołtysów,
Wójta Gminy i pracowników Urzędu Gminy. Stwierdziła kworum władne do
podejmowania prawomocnych uchwał oraz przeczytała porządek obrad Rady
Gminy. Porządek sesji przewidywał:



_ . Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy.

. Informacja z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie w sprawie
przekształcenia Posterunku Policji.

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Opinogóra Górna.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
na zabudowaną budynkiem użytkowym nieruchomość zlokalizowaną
w miejscowości Wola Wierzbowska, oznaczoną nr działki 29/2 z obrębu
Wola Wierzbowska, gmina Opinogóra Górna.

7. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego

„Indywidualizacja w Gminie Opinogóra Góma”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów
geodezyjnych Władysławowo, Kąty, Zygmuntowo, Opinogóra Dolna,
Dzbonie pod lokalizację elektrowni wiatrowych.

10.Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

11.Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości.

12.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Opinogóra Górna

l3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
Opinogóra Górna na rok 2012.

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

b)

Ad.gkt.2.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska poinformowała,
że protokół z XIX 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 protokołu z XIX Sesji Rady Gminy z dnia 30 lipca 2012
roku.



Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
przyjęcie wniosku.

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

Ad.gkt.3.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował, że otrzymał pismo
w sprawie przekształcenia Posterunku Policji w Opinogórze Górnej w Punkt
Przyjęć Interesantów. W związku z powyższym na dzisiejszą Sesję został
zaproszony Komendant Powiatowej Policji w Ciechanowie Pan Krzysztof
Matusiak w celu szerszego wyjaśnienia tej sprawy. Ponadto serdecznie
podziękował Panu Komendantowi Powiatowej Policji, że poinformował dużo
wcześniej o zamiarze reorganizacji w policji. Dzięki tej informacji pomimo
zarezerwowanej kwoty 35 tys. zł w budżecie gminy na dofinansowanie zakupu
samochodu dla Policji w Opinogórze Górnej, nie podpisano umowy na ten cel
i takim sposobem zaoszczędziliśmy 35 tys. zł.

Komendant Powiatowej Policji w Ciechanowie Pan Krzysztof Matusiak
wyjaśnił, że policjanci w Opinogórze Górnej pozostaną tak jak byli, tylko
zmieni się nazwa z Posterunku Policji na Punkt Przyjęć Interesantów i zmieni
się przełożony, nie będzie Kierownika. Reorganizacja zostanie wprowadzona
od 1 października, a najpóźniej od 1 listopada br. Mieszkańcy będą
obsługiwani tak jak dotychczas szybko i sprawnie. Ponadto zwrócił się z prośbą
o ustosunkowanie do wysłanego pisma do Wójta Gminy z prośbą o opinie
w tej sprawie. Decyzja już została podjęta opinia nie jest wiążąca byłoby
to prawnie, ale korzystając również z uczestnictwa w tej sesji poproszę radnych
i sołtysów 0 wypowiedzi na powyższy temat.

Sołtys z Przytoki Pan Płodziszewski Henryk stwierdził, że nasza opinia
jest zbyteczna, ponieważ i tak decyzję podejmują wyższe władze, ale cieszy fakt
że mieszkańcy będą obsługiwani na dotychczasowych warunkach.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska stwierdziła, że
wyrażamy pozytywną opinię na temat reorganizacji w policji i jesteśmy dobrej
myśli, że będziemy bezpieczni i dobrze obsługiwani tak jak dotychczas przez
policję.

Ad.gkt.4.

Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące
uchwał sesyjnych — nie zgłoszono.



Ad.t.5.

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami Hubert Olszewski wyjaśnił
i szczegółowo omówił zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład
zasobu mieszkaniowego Gminy Opinogóra Górna, a następnie przedstawił
stosowny projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała uchwałę pod
głosowanie.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Opinogóra Górna.

Ad.pkt.6.

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami Hubert Olszewski wyjaśnił,
że kończy się dzierżawa nieruchomości nr 29/2 w Woli Wierzbowskiej
i dzierżawca wystąpił z wnioskiem o podanie warunków dzierżawy tej
nieruchomości. Za zgodą Rady Gminy Wójt Gminy może wydzierżawiać lub
wynajmować na czas oznaczony lub nieokreślony, takie upoważnienie Wójt
Gminy otrzymał od Rady Gminy w 2008 roku. Jednak uchwała nie
obejmowała możliwości odstąpienia od trybu przetargowego. Z końcem
września br. wygasa dotychczasowa umowa dzierżawy na ww. działkę.
Nieruchomość ta od wielu lat wykorzystywana jest jako lecznica zwierząt w
Woli Wierzbowskiej, z której usług korzystają mieszkańcy okolicznych
miejscowości. W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia
obowiązywania umowy dzierżawy należy podjąć decyzję w sprawie dalszego
wykorzystania ww. nieruchomości.

Radny Krzysztof Szczypek i radny Andrzej Konwerski stwierdzili,
że lecznica zwierząt istnieje od lat w Woli Wierzbowskiej, jest potrzebna
i sensowne jest wydzierżawienie nieruchomości bez obowiązku przetargowego.

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami Hubert Olszewski przedstawił
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na zabudowaną budynkiem
użytkowym nieruchomość zlokalizowaną w miejscowości Wola Wierzbowska,
oznaczoną nr działki 29/2 z obręby Wola Wierzbowska, gmina Opinogóra
Górna.



Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała uchwałę pod
głosowanie.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
na zabudowaną budynkiem użytkowym nieruchomość zlokalizowaną
w miejscowości Wola Wierzbowska, oznaczoną nr działki 29/2 z obrębu Wola
Wierzbowska, gmina Opinogóra Górna.

Ad.t.7.

lnspektor ds. gospodarki nieruchomościami Hubert Olszewski wyjaśnił,
że proponuje się nabyć nieodpłatnie z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych
na własność Gminy nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu
Opinogóra Górna nr działki 60/ 183 o powierzchni 0,0753 ha, oraz nieruchomość
oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu Rembówko nr działki 76/6
0 powierzchni 0,0337 ha. Powyższe nieruchomości przeznaczone są na
urządzenie dróg wewnętrznych. Następnie Inspektor ds. gospodarki
nieruchomościami przedstawił stosowny projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała uchwałę pod
głosowanie.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie nieodpłatnego
nabycia nieruchomości.

Ad.gkt.8.

Z-ca Wójta Pani Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że w związku
z ogłoszeniem konkursu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów
Unijnych, Gmina Opinogóra Górna złożyła wniosek o finansowanie
z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu mającego na celu wyrównania
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji.
Komisja Oceny Projektów wniosek oceniła pozytywnie, przyznając fundusze na
jego realizacje w kwocie 105.758,00 zł. Projekt nie wymaga wkładu własnego,
w 100 % pokrywa finansowanie przez Europejski Fundusz Społeczny.
Realizacja projektu nastąpi po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Gminy.
Projekt skierowany jest do 59 osobowej grupy dzieci z klas I — III z terenu
gminy. Przewidziano zajęcia dla dyslektyków1 dzieci z trudnościami w czytaniu
i pisaniu, zajęcia z języka angielskiego oraz zajęcia wyrównawcze
z matematyki. Dodatkowo w ramach projektu zostanie doposażona baza



dydaktyczna tych szkół. Do szkół zakupione zostaną plansze i tablice
edukacyjne do realizacji treści z zakresu edukacji matematycznej oraz gry
dydaktyczne pozwalające poprzez zabawę poprawić umiejętność dzieci. Szkoły
będą również doposażone w sprzęt specjalistyczny do diagnozowania
i koordynowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowej. Następnie Z-ca Wójta
Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu
systemowego „Indywidualizacja w Gminie Opinogóra Góma”.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała uchwałę pod
głosowanie.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia
do realizacji projektu systemowego „Indywidualizacja w Gminie Opinogóra
Górna”.

Ad.2kt.9.

Kierownik referatu infrastruktury, gospodarki nieruchomościami, rolnymi
i ochrony środowiska Piotr Czyzyk wyjaśnił, że w związku z budową elektrowni
wiatrowych na terenie gminy Opinogóra Górna proponuje się przystąpić
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentów wsi Władysławowo, Kąty, Zygmuntowo, Opinogóra Dolna
i Dzbonie. W związku z powyższym przedstawił stosowny projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała uchwałę pod
głosowanie.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentów obrębów geodezyjnych Władysławowo, Kąty, Zygmuntowo,
Opinogóra Dolna, Dzbonie pod lokalizację elektrowni wiatrowych.

Ad.pkt.10.

Inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
Elżbieta Pełka-Karpińska wyjaśniła, że w związku z nowelizacja ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku na gminy nakładane są nowe obowiązki.
Gminy zobowiązane są podjąć uchwały określające odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W związku z powyższym Pani
Inspektor przedstawiła stosowny projekt uchwały.



Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała uchwałę pod
głosowanie.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie postanowienia
o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Ad.2kt.l ] .

Inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
Elżbieta Pełka-Karpińska wyjaśniła, że w związku z ustawą, która nakłada
na gminy obowiązek utrzymania czystości, należy określić wzór deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację
taką właściciel nieruchomości obowiązany będzie złożyć w Urzędzie Gminy.
Opracowane wzory deklaracji przekażemy sołtysom z prośbą o rozdanie
mieszkańcom swojego sołectwa. Następnie Pani inspektor przedstawiła
stosowny projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała uchwałę pod
głosowanie.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości.

Ad.gkt.12.

Kierownik referatu infrastruktury, gospodarki nieruchomościami, rolnymi
i ochrony środowiska Piotr Czyżyk wyjaśnił, że zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej jak i zmiany w uchwale budżetowej głównie dotyczą inwestycji tj.
zwiększenie funduszu na remont świetlicy w Kołakach Kwasach o 15 tys. zł
i zwiększenie funduszu 0 20 tys. zł na budowę fragmentu sieci wodociągowej
we Władysławowie.

Z-ca Wójta Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że w Kołakach Kwasach
został przeprowadzony częściowy remont, za kwotę ok. 40 tys. zł. Na taką
kwotę mogliśmy złożyć wniosek w ramach „Ciuchcia Krasińskich” Zrobione
zostało to co było najpotrzebniejsze i jeszcze istnieje potrzeba poprawienia
elewacji dwóch ścian poprzez ocieplenie - koszt 7 tys. zł. Ponadto obok
świetlicy chcemy w przyszłości urządzić mieszkanie socjalne i należałoby przy
wykonywaniu elewacji wymienić okna i drzwi oraz poprawić schody



wejściowe — 8 tys. zł, łącznie proponujemy zwiększenie funduszu na remont
o 15 tys. zł.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik przedstawiła proponowane pozostałe
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a następnie 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
uczestniczy 15, jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej

Ad.t.l3.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła, że proponowane zmiany
w uchwale budżetowej gminy zostały szczegółowo przedstawione
w załącznikach do projektu uchwały. W związku z powyższym 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 15, jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmian w uchwale
budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2012.

Ad.t.l4.

Sołtys Przytoki Henryk Płodziszewski podziękował za zbudowanie drogi
asfaltowej w sołectwie.

Sołtys Przedwojewa Jerzy Klimkowski podziękował za postawienie
przystanku autobusowego w sołectwie.

Sołtys Pajewo Króle Zdzisław Makowski zgłosił potrzebę zwiększenia
przepustowości kręgów na rzece Sona, ponieważ podczas dłuższych opadów
pola zalewane są wodą.

Sołtys Patory Danuta Wysocka zapytała, dlaczego Powiatowy Rejon
Drogowy przy drodze Opinogóra — Długołęka nie obcina gałęzi drzew po kolei
tylko wyrywkowo, pozostawiając zwisające gałęzie.



Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy Robert Goździewski wyjaśnił,
że gałęzie z drzew przy drodze Opinogóra — Długołęka będą sukcesywnie
obcinane do końca września br. i część już została obcięta.

Sołtys Wilkowa Małgorzata Filipowicz zgłosiła potrzebę przywiezienia
żwiru na podsypanie przystanku autobusowego.

Radna Anna Koral stwierdziła, że na jednej z poprzedniej sesji zgłaszała
potrzebę zwiększenia przepustowości pod mostem w Pajewo Króle. Jakaś tam
komisja po wizji lokalnej stwierdziła, że nie ma takie potrzeby. Jednak problem
pozostał i co dalej z tym faktem, ponieważ po deszczach woda zalewa grunty
nie tylko w naszej miejscowości ale i w Kołaczkowie, woda nawet podchodzi
pod budynki i utrudnia dojazd do gospodarstwa, ma to miejsce dwa — trzy razy
w roku. Na dowód swej wypowiedzi podeszła do sołtysów i pokazała zdjęcia z
zalanych pól. Stwierdziła, że nie rozumie dlaczego jakaś komisja w której
uczestniczył Wójt Gminy, Pani Kołakowska Małgorzata, Pani Jolanta
Grochowska, Pani Halina Rzeczkowska, Pan Robert Goździewski, Pan
Krzysztof Szczypek podjęła taką decyzję. Również na jednej z poprzednich sesji
zgłaszała potrzebę wycinki krzewów przydrożnych i odpowiedź otrzymała
że nie ma takiej potrzeby. W innych gminach Rejon na drogach powiatowych
wykonuje prace od ręki tylko w naszej gminie są takie opóźnienia.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wyjaśniła, że będąc
w terenie z przedstawicielami władz samorządowych stwierdziliśmy, że most
jest usytuowany dość wysoko i ma dużą przepustowość. Czasem pola
są zalewane ale w podobnej sytuacji znajduje się wiele miejscowości w gminie.

Radny Krzysztof Szczypek stwierdził, że uczestniczył w komisji
i podobne przykłady można podać w każdej innej miejscowości, należy więc
podchodzić do sprawy ze zrozumieniem.

Radny Robert Goździewski stwierdził, że w gminie jest dużo podobnych
sytuacji np. most w Długołęce gdzie po deszczach powstają duże rozlewiska
na polach. Zwiększenie przepustu w Pajewie Króle spowodowałoby zalanie
następnych pól, gdzie przepustowość jest mniej sza.

Z-ca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska stwierdziła, że problem
zalewania w naszej gminie dotyczy wielu miejscowości, nie tylko Pajewa Króle,
również w mojej miejscowości podczas długotrwałych opadów woda zalewa
ogródki i drogę. Sytuację można polepszyć tylko poprzez pogłębienie rowu czy
rzeki.
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Radna Agnieszka Supińska stwierdziła, że jednego roku w Boże Ciało
nastąpiło podtopienie W Przedwojewie, już o godz. 6 rano było zalanie ponad
15 cm. wody.

Radna Anna Koral - nasza miejscowość jest non stop zalewana,
nie można wyjechać z posesji i nic z tym nie będziemy robić. My chcemy tylko
2 — 3 tys. zł na przepusty, resztę zrobimy w czynie.

Sołtys z Łęk Stanisław Głażewski stwierdził, że wymiana przepustów
nic nie da, jedynie oczyszczenie całego koryta rzeki poprawi sytuację.

Radny Stanisław Leszczyński stwierdził, że podczas sesji wyjazdowej
była dokonana wizja drogi w Zygmuntowie i zdecydowano o potrzebie
wyrównania i załatania dziur w asfalcie. Wójt Gminy obiecał, że podczas
budowy parkingu przed GOK będą załatane dziury asfaltowe na tej drodze.
Teraz podczas wizji komisji w składzie pięcio-osobowym zdecydowano, że nie
ma takiej potrzeby. Zapytał dlaczego nie egzekwuje się decyzji Rady Gminy
tylko zmienia się decyzje przez pięcio-osobową komisję. Ponadto radny zgłosił
potrzebę oczyszczenia przepustu przy przepompowni ścieków oraz
zawnioskował żeby utrzymanie świetlic było w gestii społeczeństwa wsi.

Sołtys Rembowa Leszek Zagrodzki zgłosił potrzebę naprawy drogi
do Rembowa.

Wójt Gminy Wyjaśnił:
. w najbliższym czasie postaramy się „zimnym asfaltem” naprawić drogę

gminną do Rembowa,
. sprawa utrzymania świetlic wiejskich, to od lat gmina pokrywa tylko stałe

opłaty, za zużycie energii czy wody płacą sami mieszkańcy i tam gdzie
świetlice są wyremontowane to mieszkańcy o nie dbają,

0 Pan Stanisław Leszczyński nie wyjaśnił szczegółowo problemu remontu
drogi w Zygmuntowie. Podczas wyjazdu Sesji Rady Gminy zgłosił
wniosek o naprawę drogi przez Zygmuntowo. Wójt przyznał, że obiecał,
że naprawi drogę przy okazji budowy parkingu przed GOK-m, jednak
podczas wizji w Zygmuntowie z Przewodniczącymi Rady Gminy
i Komisji nie stwierdziliśmy potrzeby naprawy drogi, ponieważ
wcześniej „Rolbud” połatał dziury, dlatego nie naprawialiśmy a jeżeli
dalej występują wyrwy to naprawimy,

. wizji lokalnej w Pajewo Króle dokonała nie jakaś tam komisja, tylko
komisja w skład której weszło kierownictwo samorządu. Pani radna
twierdzi, że chce tylko materiał — przepusty, a w czynie zamontują
je mieszkańcy, to takich przykładów można podać wiele, prawie
wszystkie sołectwa robią coś w czynie. Sołtysi na naradzie zdecydowali,
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żeby z funduszu sołeckiego finansować tylko przywóz materiału na drogę
a mieszkańcy sami go rozplantują. Będąc na wizji w Pajewo Króle,
wszyscy bez wątpliwości stwierdzili, że nie ma potrzeby wymiany
przepustów, a w komisji uczestniczyło całe kieroWnictwo samorządu.
odnośnie wycinki gałęzi na drodze Opinogóra — Długołęka wystąpimy
po raz kolejny do Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie,
kwestia wyjaśnienia budowy skwerku zieleni przy parkingu Urzędu
Gminy, były pytania czy to zbudowało Muzeum Romantyzmu. Skwerek
zagospodarowała gmina, na co otrzymaliśmy 105 tys. zł. z funduszy
unijnych,
za przetrzymywanie psów w schronisku w Pawłowie ostatni rachunek
miesięczny wyniósł 2.400 zł,
po raz kolejny wystąpiłem do marszałka w sprawie przyznania funduszy
na budowę parkingu przy kościele parafialnym w Opinogórze Górnej.
Pan Marszałek wyjaśnił, że nie mieli pieniędzy na dokończenie
„oranżerii” i nie wprowadzać nowych inwestycji. Pan Marszałek
stwierdził, że po raz kolejny mogę wystąpić o wprowadzenie
tej inwestycji w projekcie budżetu na 2013 rok. W budżecie gminy
mieliśmy zaplanowane na ten cel 10 % kosztów inwestycji, nie zostało
to zrealizowane i jeżeli nie będzie dzisiaj uwag to również na przyszły
rok zaplanujemy 10 %, ponieważ być może inwestycja wejdzie
do realizacji,
został złożony wniosek o dofinansowanie remontu świetlicy w Dzboniu,
wniosek wstępnie jest oceniony pozytywnie. Wójt Gminy zapytał
radnych czy umieszczać to zadanie w budżecie gminy na rok przyszły.
Remont świetlicy wiejskiej wiąże się również z lokalem wyborczym,
który od lat tam był tworzony. Jeżeli zostanie sprzedany budynek po byłej
szkole, to lokalem wyborczym może być tylko świetlica. Sądzę, że warto
zaryzykować i wprowadzić do budżetu na 2013 r. Są duże szanse,
że wniosek będzie oceniony pozytywnie
zakończona została budowa 28 oczyszczalni przydomowych,

. za kilka dni będzie odbiór świetlicy w Kołakach Kwasach, ale tam nie ma
żadnego wyposażenia i jeżeli nie będzie dzisiaj sprzeciwu to proponuję
w granicach 3 tys. zł na zakup szafek, stołów i krzeseł,
odbyło się uroczyste nadanie sztandaru dla OSP we Władysławowie.
Impreza była bardzo starannie przygotowana. Jednostka liczy
32 strażaków. Wyremontowana świetlica prezentuje się dobrze, jest
skromna, posiada małe zaplecze z częścią gospodarczą,
budynek po byłej szkole we Władysławowie przygotowujemy
do sprzedaży,
odbył się odbiór remontu świetlicy W Pomorzu. Przy remoncie świetlicy
było duże zaangażowanie mieszkańców,
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o w związku z tym, że zmienił się przewoźnik dzieci do szkół na terenie
gminy i wynikają problemy z tego tytułu proszę o wyrozumiałość,
uważam że wszystkie niedociągnięcia będą wyeliminowane,

. rodzice ze Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej ubiegali się
o utworzenie drugiego oddziału klasy pierwszej, do której uczęszczałoby
tylko sześciolatki. Obiecałem po konsultacji na Sesji Rady Gminy,
że jeżeli będzie 18 dzieci, to klasa zostanie utworzona. Rozpoczęło
naukę 18-tu sześciolatków i są utworzone dwie klasy pierwsze.

Ad.nkt.15.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował, że co dwa lata jest
organizowany konkurs na „Najpiękniejszy Ogród Przydomowy”. W tym roku
udział w konkursie brało 10 ogrodów. Taki konkurs wpływa na poprawę
estetyki w gminie. Gratuluję i dziękuję za uczestnictwo w konkursie.
Tradycyjnie po zakończeniu konkursu będę sukcesywnie odwiedzał właścicieli
tych ogródków. Przewodniczącą Komisji konkursowej była Pani Małgorzata
Kołakowska Z-za Wójta Gminy, a całość spraw związanych z konkursem
prowadziła Pani Zofia Pikus Dyrektor GOK.

Dyrektor GOK Pani Zofia Pikus poinformowała, że odbyła się VII edycja
Gminnego Konkursu na „Najpiękniejszy Ogród Przydomowy”. Z roku na rok
nasze podwórka stają się czystsze, bardziej zadbane i estetyczne. Uczestnicy
konkursu dokładają wiele starań, aby zarówno w zagrodzie jak i w ogrodzie był
należyty porządek, przytulny kącik wypoczynkowy z oczkiem wodnym
z bogactwem wielu ozdobnych kwiatów i krzewów. Miło popatrzeć jak w naszej
gminie wiele osób zaangażowało się by upiększyć teren wokół miejsca
zamieszkania i wziąć udział w naszym konkursie. Nagrody dla uczestników
konkursu w części zostały sfinansowane przez sponsorów tj. Mazowieckie
Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Ciechanowie, Mazowiecką Izbę
Rolniczą w Ciechanowie, Przedsiębiorstwo Nasienne „Ciechseed”
w Ciechanowie.

Przewodnicząca Komisji Pani Małgorzata Kołakowska odczytała protokół
2 VII edycji, a nagrody i wyróżnienia wręczył Pan Stanisław Wieteska Wójt
Gminy:

o I nagrodę zdobyła Wioletta Kijewska zam. Bogucin otrzymując dyplom
i zestaw ogrodowy,

. II nagrodę otrzymała Elżbieta Kamińska zam. Kołaki Budzyno
otrzymując dyplom i pergole ogrodową,

. III nagrodę otrzymała Małgorzata Maćkowska otrzymują dyplom , róże
i iglaki ogrodowe,
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. wyróżnienia otrzymali pozostali uczestnicy konkursu w postaci
dyplomów, leżaków i trawy nasiennej. Byli to Agnieszka Matuszewska
zam. Opinogóra Dolna, Potępa Irena zam. Dzbonie, Piotrowska
Mirosława zam. Władysławowo, Klimkowska Nina zam. Przedwojewo,
Tatiana Lipińska zam. Rąbież, Aneta Szemplińska zam. Pałuki i Hanna
Wiśniewska zam. Wierzbowo.

Ad.t.16.

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Przewodnicząca Rady Gminy
Jolanta Grochowska zamknęła obrady XX Sesji Rady Gminy i zaprosiła
wszystkich chętnych o przejście do podstawionego przed budynkiem Urzędu
Gminy autokaru, w celu wyjazdu do Gołotczyzny i zwiedzenia Muzeum im.
Aleksandra Świętochowskiego.
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