PROJEKT

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/2015
z XIII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej
w dniu 28 grudnia 2015 r. w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej
pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Gminy Jolanty Grochowskiej
Obrady rozpoczęto o godz. 1000 i zakończono o godz. 1230 .
Stan radnych
Uczestniczyło

- 15
- 15

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 RIOŚ
6. Ewa Żórawska – Kierownik GOPS
7. Natalia Goździewska – Kierownik USC
8. Mieczysław Leszczyński – radny powiatu
9. Pikus Marian – Izby Rolnicze
10.Maciej Kołakowski – Izby Rolnicze
11.Jerzy Niedziałkowski. BS Opinogóra Górna
12.Przedstawiciel Powiatowej Policji w Ciechanowie
13.Sołtysi wg listy obecności - 38
Pkt.1.
Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska powitała radnych,
kierowników zakładów pracy, przedstawicieli Izby Rolniczej, sołtysów, Wójta
Gminy i pracowników Urzędu Gminy. Stwierdziła kworum władne do
podejmowania prawomocnych uchwał oraz przeczytała porządek obrad Rady
Gminy. Porządek sesji przewidywał:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy.
3. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące
uchwał sesyjnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Opinogóra Górna
5. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2016 rok.
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6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Opinogórze Górnej do załatwiania indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki
i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania
Narkomanii na 2016 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu wspierania rodzinie na
lata 2016 – 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy na rok 2016
Gminy Opinogóra Górna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie .
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
Opinogóra Górna na rok 2015.
11.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Panią
Iwonę K. na działalność Wójta Gminy.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej „Pomorze
przez wieś 120742W” oraz drogi gminnej „Pomorze do świetlicy”.
13.Wolne wnioski i zapytania.
14.Sprawy bieżące.
15.Zamknięcie obrad.
Ad.pkt.2.
Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska poinformowała, że
protokół z XII 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 XII Sesji Rady Gminy z dnia 24 listopada
2015 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
przyjęcie wniosku
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z XII Sesji Rady Gminy
Opinogóra Górna.
Ad.pkt.3.
Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące
uchwał sesyjnych – brak
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Ad.pkt.4.
Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował o najważniejszych
inwestycjach planowanych do budżetu gminy na 2016 rok (wystąpienie stanowi
załącznik do protokołu).
Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła, że Wieloletnia Prognoza
Finansowa jest obok budżetu nowym dokumentem planistycznym i po raz
pierwszy opracowana została na rok 2011. Zastępuje ona wcześniej
funkcjonujące załączniki budżetu: limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne, wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków
europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi oraz prognozę kwoty długu i spłat na rok budżetowy
i lata następne. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku
budżetowego oraz co najmniej 3 kolejne lata na jakie przyjmuje się limity
wydatków określone dla każdego przedsięwzięcia. Wieloletnia Prognoza
Finansowa określa dla każdego roku dochody bieżące oraz wydatki bieżące
gminy, w tym wydatki na obsługę długu, gwarancję i poręczenia; dochody
majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu
gminy; wynik budżetu; przeznaczenie nadwyżki budżetowej lub sposób
sfinansowania deficytu.
Następnie Skarbnik Gminy Ewa Wójcik odczytała uchwałę Nr
Ci.382.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie z dnia 9 grudnia 2015 r w sprawie wydania opinii o przedłożonym
przez Wójta Gminy Opinogóra Górna projekcie uchwały o wieloletniej
prognozie finansowej.
Dyskusji do przedstawionego zagadnienia nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
stosowny projekt uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.
Ad.pkt.5.
Wójt Gminy Stanisław przedstawił informację o najważniejszych
inwestycjach w 2016 roku ( informacja stanowi załącznik do protokołu).
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Skarbnik Gminy Ewa Wójcik odczytała uchwałę Nr Ci.383.2015 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia
2015 r w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy
Opinogóra Górna projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok oraz o możliwości
sfinansowania deficytu.
Radni nie dyskutowaniu na temat projektu budżetu, ponieważ dokładnie
analizowali go na posiedzeniach Komisji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie
stosownej uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła Uchwałę budżetową na rok 2016.
Ad.pkt.6.
Kierownik GOPS Ewa Żórawska wyjaśniła, że proponuje się upoważnić
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie
prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących
zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii
elektrycznej, o których mowa w ustawie – Prawo energetyczne.
Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie
stosownej uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych w sesji
uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie upoważnienia
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
Ad.pkt.7.
Kierownik GOPS Ewa Żórawska wyjaśniła, że Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
narkomanii na rok 2016 jest kontynuacją działań realizowanych przez Gminę
w oparciu o Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, oraz wprowadza zadania w oparciu o ustawę o Przeciwdziałaniu
narkomanii. W związku z tym, że część zadań jest wspólnych a ich adresatami
są te same grupy osób, opracowany został wspólny program, który określa
zadania dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Głównym celem Programu
jest podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożywania napojów
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alkoholowych i przeciwdziałania narkomani oraz zmiany struktury spożycia
alkoholu, zapobiegania powstaniu nowych problemów związanych
z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków oraz zmniejszenie rozmiarów
problemów aktualnie występujących. Lokalny program profilaktyczny
skierowany jest na ograniczenie problemów związanych z używaniem substancji
psychoaktywnych. Istotą zaplanowanych działań profilaktycznych jest
przeciwdziałanie zagrożeniom. Skuteczna profilaktyka jest optymalnym
sposobem hamowania rozwoju lub ograniczenia skutków zjawisk uznanych za
niekorzystne i dolegliwe społecznie.
Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie
stosownej uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na san radnych 15, w sesji
uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
Ad.pkt.8.
Kierownik GOPS Ewa Żórawska wyjaśniła, że Gminny Program
Wspierania Rodziny w Gminie Opinogóra Górna na lata 2016-2018 jest
strategicznym dokumentem Gminy Opinogóra Górna opracowanym w celu
realizowania przez wspólnotę samorządową konstytucyjnej zasady udzielania
szczególnej pomocy rodzinie i dziecku. Podstawową zasadą Konstytucji jest
ochrona prawna rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej
i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej
pomocy ze strony władz publicznych. Rodzina to podstawowe środowisko,
które powinno zapewnić bezpieczeństwo emocjonalne dziecku. Oddziałuje
w sposób świadomy i nieświadomy na osobowość dziecka, przekazując mu swój
system wartości, tradycje, ukierunkowuje jego aktywność i postępowanie na
całe życie. Jest najbardziej stabilnym punktem odniesienia w doświadczeniu
dziecka. Podmiotem realizującym ten cel na poziomie gminy jest Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej. Podstawowym
zadaniem GOPS-u jest
bezpośrednie organizowanie i wykonywanie zadań związanych z zaspokojeniem
potrzeb jednostek i rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej poprzez
rozpoznawanie potrzeb, bezpośrednie i pośrednie udzielanie świadczeń
w formie pieniężnej, rzeczowej i usługowej.
Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie
stosownej uchwały.
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Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018.
Ad.pkt.9.
Kierownik USC Natalia Goździewska wyjaśniła, że Program współpracy
jest dokumentem określającym ramy współpracy samorządu Gminy Opinogóra
Górna z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego dla dobra i rozwoju
społeczności lokalnej. Wójt Gminy oraz Rada Gminy w Opinogórze Górnej
dostrzegając potencjał i możliwości tkwiące w podmiotach sektora
pozarządowego, uznaje je za równorzędnych partnerów i razem z nimi
realizować będzie wyznaczone działania na rzecz jego mieszkańców.
Przyjmując Program deklarują wolę szerokiej współpracy z organizacjami
pozarządowymi.
Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie
stosownej uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia Programu
współpracy na rok 2016 Gminy Opinogóra Górna z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Ad.pkt.10.
Skarbnik Gminy Ewa Wójcik szczegółowo omówiła proponowane
zmiany w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2015.
Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie
stosownej uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan radnych 15, w sesji
uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zmiany w uchwale
budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2015.
Ad.pkt.11.
Kierownik RIOŚ Piotr Czyżyk wyjaśnił, że Pani Iwona K. wniosła do
Rady Gminy skargę na działalność Wójta Gminy i podległych mu pracowników.
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W złożonej skardze zarzuca Wójtowi Gminy nienależyte wykonywanie zadań
przez podległych Wójtowi pracowników w przedmiocie niedołożenia starań aby
uregulować prawo własności Gminy Opinogóra Górna do udziału
w zabudowanej nieruchomości o powierzchni 431 m2 , położonej
w miejscowości Dzbonie. Faktem jest, że na mocy postanowienia Sadu
Rejonowego spadek po zmarłej Stanisławie Pikus, matce skarżącej nabyła
Gmina w całości. Gmina po ten spadek nie zabiegała. To spadkobiercy
ustawowi zmarłej (dzieci) spadek odrzucili doprowadzając tym samym do
nabycia spadku przez Gminę. Dzieci spadkobierczyni, tj. skarżąca wraz
z bratem nabyli zgodnie z postanowieniem Sadu spadek po swoim ojcu
Edwardzie Pikus po ½ części każde z nich. Dla przedmiotowej nieruchomości
założona została księga wieczysta, w której to księdze wpisani zostali
właściciele z udziałem po ½ części każdy z nich.. Istotnym w sprawie jest, że
jako jedyny właściciel przedmiotowej nieruchomości wpisany został Edward
Pikus. Wypełniając postanowienie Sądu o nabycie spadku po zmarłej
Stanisławie Pikus Gmina złożyła do Sadu wniosek o sporządzenie spisu
inwentarza przez komornika sądowego. Postanowieniem Sądu zarządzono
dokonanie spisu inwentarza majątku spadkowego po Stanisławie Pikus.
Komornik sądowy ustalił stan czynny masy spadkowej w wysokości 54,00 zł
i stan bierny w wysokości 12.106,34 zł. Spadek po zmarłej Stanisławie Pikus
Gmina nabyła z dobrodziejstwem inwentarza co ogranicza odpowiedzialność
spadkobiercy jedynie do wartości spadku nabytego po zmarłej. W tym czasie
brat skarżącej składa wniosek do Urzędu Skarbowego o wydanie zaświadczenia,
że nabycia praw do spadku po zmarłym Edwardzie Pikus jest zwolnione od
podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe
wygasło wskutek przedawnienia. Urząd Skarbowy po przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego odmawia wydania Panu Piotrowi P.
zaświadczenia żądanej treści. W uzasadnieniu powołuje się na wyrok Sądu, że
akt własności ziemi stwierdzający nabycie przez jednego z małżonków
własności rolnej stanowią podstawę wpisu w księdze wieczystej drugiego
z nich, jeżeli pozostawali w ustawowej wspólności małżeńskiej i wtedy majątek
jest wspólny. Dopiero od tego momentu skarżąca zaczyna występować do Wójta
z żądaniem uregulowania prawa własności do nieruchomości przez Gminę
kwestionując przy tej okazji naliczenie podatku od nieruchomości. Skarżąca
wcześniej nie kwestionowała ani zapisów w księdze wieczystej ani w rejestrze
gruntów stanowiących niezbity dowód tego, że jest właścicielem spornej
nieruchomości wraz ze swoim bratem Piotrem po ½ części przez każde. Gmina
nabywając spadek po zmarłej Stanisławie Pikus, odrzucony przez
spadkobierców ustawowych podjęła działania w zgodzie z przepisami prawa
poprzez wystąpienie do Sądu o zarządzenie dokonania spisu inwentarza majątku
spadkowego po Stanisławie Pikus. Komornik Sądowy spisu takiego dokonał
ustalając wartość masy spadkowej na 12.052,30 zł. Będąc przekonanym, że
Gmina ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe po zmarłej Stanisławie
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Pikus tylko do wysokości wartości czynnej masy spadkowej, spadkobierca nie
miał obowiązku podejmowania działań, o których podjęcie w tej chwili wnosi
skarżąca. Wójt nie może ponosić odpowiedzialności ani za działania komornika
sądowego ani też za właściwe prowadzenie ksiąg wieczystych bądź rejestru
gruntów, tym bardziej, że do czasu wydania przez Urząd Skarbowy
postanowienia odmawiającego wydanie zaświadczenia żądanej treści osoby
najbardziej zainteresowane w sprawie (spadkobiercy po zmarłym Edwardzie
Pikus) nie wykazywali żadnego zainteresowania sprawą. Odnośnie poruszanej
w sprawie kwestii podatku od nieruchomości wyjaśnić należy, że podstawę
opodatkowania podatnika podatkiem od nieruchomości stanowią przepisy
w rejestrze gruntów i budynków. W chwili obecnej Gmina wystąpiła do Sądu
z pozwem o uzgodnienie stanu prawnego z rzeczywistym stanem prawnym. W
sytuacji gdyby w sprawie zapadł wyrok uwzględniający powództwo Gminy
zajdą przesłanki do dokonania zmian w rejestrze gruntów, a te z kolei
spowodują możliwość korekty decyzji podatkowych.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Konwerski poinformował,
że 21 grudnia 2015 r. skarga była rozpatrzona przez Komisję. Komisja
w głosowaniu jawnym, jednogłośnie uznała skargę za bezzasadną i takie
stanowisko przygotowała dla Rady Gminy – uchwała Komisji stanowi załącznik
do protokołu.
Kierownik RIOŚ Piotr Czyżyk przedstawił projekt uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi złożonej przez Panią Iwonę K. na działalność Wójta Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie
uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15, uznała skargę za bezzasadną i jednogłośnie podjęła Uchwałę
w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Panią Iwonę K. na działalność
Wójta Gminy.
Ad.pkt.12.
Kierownik RIOŚ Piotr Czyżyk wyjaśnił, że jest propozycja zmiany
przebiegu istniejącej drogi gminnej Pomorze do świetlicy poprzez przedłużenie
jej przebiegu o część drogi gminnej Pomorze przez wieś do skrzyżowania
z drogą gminną Pomorze – Opinogóra, oraz zmiany przebiegu istniejącej drogi
gminnej Pomorze przez wieś poprzez zmniejszenie jej przebiegu o część drogi
od jej skrzyżowania z drogą Pomorze do świetlicy do skrzyżowania z drogą
gminną Pomorze – Opinogóra. Następnie przedstawił stosowny projekt
uchwały.
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Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie
uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15, jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawi zmiany przebiegu
drogi gminnej „Pomorze przez wieś 120742W” oraz drogi gminnej „Pomorze
do świetlicy”.
Ad.pkt.13.
Sołtys z Pator Tomasz Szczypek zapytał czy będzie budowana droga
asfaltowa przez Patory, jeżeli nie to dlaczego, ponieważ wcześniej była ujęta
w planie.
Radny powiatowy Mieczysław Leszczyński zapytał, czy jest aktualny
w przyszłym roku remont drogi Opinogóra Dolna – Bacze.
Sołtys z Przytoki Henryk Płodziszewski zapytał, czy będzie dalej
remontowana droga powiatowa w kierunku Pałuk.
Sołtys z Łęk Olewniczak Lech zapytał kto wygrał przetarg na ten sezon
na odśnieżanie w gminie Opinogóra Górna.
Sołtys z Woli Wierzbowskiej Arkadiusz Humięcki zapytał czy gmina
wchodzi w projekt dofinansowania na ekologiczne piece.
Sołtys z Kątów Stanisław Kuczyński zapytał czy lampy uliczne w Kątach
będą się świecić, czy zostały wyłączone w ramach oszczędności.






Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił:
nie jest powiedziane, że nie będzie wykonana droga asfaltowa przez
Patory. Będą składane wnioski o dofinansowanie i w zależności od
dofinansowania będą nasze dalsze decyzje. Na pewno nie będzie
wykonana w 2016 roku, ale może w 2017 lub 2018 roku,
odnośnie remontu drogi Opinogóra Dolna – Bacze to planujemy pozyskać
fundusze i realizować jej remont w 2017 roku. Jeżeli nie otrzymamy
funduszy to tylko zrealizujemy odcinek tej drogi,
o remoncie drogi powiatowej w kierunku Pałuk na razie nic się nie mówi
i nie wiemy kiedy będzie dalej remontowana,
nie mamy żadnej informacji na temat dofinansowania ekologicznych
pieców i w naszym budżecie nie ma przeznaczonych pieniędzy na ten cel,
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 jeżeli lampy uliczne się nie świecą lub jest jakakolwiek awaria, to należy
na bieżąco zgłaszać sprawę do Urzędu Gminy do pokoju nr 8 do Pani
Alicji Stryczniewicz, która niezwłocznie elektonicznie przekazuje
wiadomość o awarii do Zakładu Energetycznego. W Kątch nie zostało
wyłączone oświetlenie w ramach oszczędności tylko nastąpiła awaria,
 na odśnieżanie dróg w 2015/2016 wpłynęły cztery ofert, wybrano do
odśnieżania trzy. Pierwsza Firma EWBUD Grzegorz Gutowski
z Pęchcina – 108 zł/godz. sołectwa: Pomorze, Elżbiecin, Chrzanówek,
Chrzanowo, Kąty Zygmuntowo, Czernice, Bogucin, Długołęka, Goździe,
kołaki Budzyno, Wilkowo, Załuże imbrzyki, Patory, Pokojewo, Sosnowo.
Druga Firma WIK-BUR Wiesław Wikliński – 115,62 zł/godz. sołectwa:
Opinogóra Górna, Opinogóra Dolna, Opinogóra Kolonia, Przedwojewo,
Kotermań. Dzbonie, Kołaki Kwasy, Janowieta, Bacze, Rąbież, Wola
Wierzbowska, Łaguny. Trzecia Firma FHU INSTAL-GOŁ Andrzej
Krzysztof Gołębiewski – 107 zł/godz. sołectwa: Pałuki, Przytoka,
Kobylin, Pajewo Króle, Łęki, Kołaczków, Wólka Łaniecka, Rembowo,
Rembówko.
Radny Jerzy Komorowski zapytał, czy firmom odśnieżającym gmina płaci
za gotowość.
Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że gmina nie płaci firmom za
gotowość.
Ad.pkt.14.
Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:
 w dniu dzisiejszym odbędzie się przetarg na sprzedaż stawu w Załużu,
oraz sprzedaż budynku lecznicy w Woli Wierzbowskiej,
 ten rok można uznać za kolejny rok udany. Pozyskaliśmy ok. 1,9 mln. zł
funduszy unijnych, oraz innych na inwestycje, przygotowaliśmy wiele
wniosków na budowę dróg. W najbliższych dniach złożymy wnioski
o pozyskanie funduszy unijnych na drogi: Bacze – Opinogóra, Łaguny –
Barańce, droga do świetlicy w Kołakach Kwasach, drogę w Bogucinie,
drogę w Pomorzu, drogę poza Urzędem Gminy w Opinogórze Górnej( na
2018 r.). Wg kryteriów można uzyskać max 18 punktów. My możemy
uzyskać tylko 9 – 12 punktów na wnioski, które składamy.
 przygotowano dokumentacje na termomodernizację Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Opinogórze Górnej oraz jej skończenie w Woli
Wierzbowskiej wraz z wymianą dachu. Uaktualniono dokumentację na
termomodernizację Urzędu Gminy wraz z wymianą dachu – bez poczty
i banku. Z naszej informacji wynika, że w tym dziale jest b. mało
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funduszy, ale wniosek w styczniu planujemy złożyć licząc na pozytywną
ocenę,
pozyskaliśmy duży samochód strażacki dla OSP Kołaczków,
zakupiliśmy teczki dla nowych radnych i sołtysów, które są do odebrania
u p. Borowskiej,
sprzedaliśmy teren po wysypisku,
jest dobra ocena naszego samorządu w mediach. Niewątpliwie wpływa na
to dobra współpraca radnych, sołtysów i pracowników Urzędu Gminy
oraz Wójta. W ogólnopolskim konkursie Orły Polskiego Samorządu
uzyskaliśmy III nagrodę w woj. Mazowieckim,
uzyskaliśmy również wyróżnienie wśród 10 gmin w Polsce nadane przez
Ligę Krajową o nagrodę im. Grzegorza Pałki za działania na rzecz
rozwoju lokalnego, którą w imieniu gminy odebrałem 18 października br.
w Warszawie w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny
i Zbigniewa Parczyńskich. Ww. nagroda to nasz wspólny sukces,
należy również podkreślić, że jak każdego roku zorganizowano w naszej
gminie szereg imprez kulturalnych w których uczestniczyło wiele osób
nie tylko z naszej gminy,
czynię starania od liku miesięcy o pozyskanie funduszy unijnych
na zbudowanie drogi Czernice-Elzbiecin – decyzja Urzędu
Marszałkowskiego w tej sprawie będzie na początku 2016 r. Gdybyśmy
takie fundusze pozyskali, to zaciągniemy mniejszy kredyt na inwestycje,
dziękuję za współpracę wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji
budżetu

Ad.pkt.15.
Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Przewodnicząca Rady Gminy
Jolanta Grochowska zamknęła obrady XIII Sesji Rady Gminy.
Protokółowała:
Elżbieta Borowska

Przewodniczący Rady Gminy
Jolanta Grochowska

