
PROTOKÓŁ Ne/sl
z XI Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej

w dniu 14 października 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy W Opinogórze Górnej
pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Gminy Jolanty Grochowskiej

Obrady TOZPOCZętO 0 godz 1000 i zakończono o godz. 1230.

Stan radnych - 15
Uczestniczyło - 15

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 Żórawska — Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Natalia Goździewska — Kierownik USC
Piotr Czyżyk — Kierownik referatu infrastruktury, gospodarki
nieruchomościami, rolnymi i ochrony środowiska

8. Elżbieta Pełka — Karpińska — inspektor ds. rolnych, gospodarki
komunalnej1 ochrony środowiska

9. Emil Świszcz — inspektor ds. promocji gminy
10. Zofia Pikus — Dyrektor GOK
] 1. Halina Larenta— Kierownik GBP
12.Teresa Kudlak — Dyrektor Gimnazjum
13.Grzegorz Kuczyński — radny powiatu
14.Jerzy Welenc — Komendant Posterunku Policji w Opinogórze Górnej
15.Jerzy Niedziałkowski — Bank Spółdzielczy
16.Mieczysław Piotrowski — Kółka i Organizacje Rolnicze
l7.Sołtysi wg listy obecności — 37
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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:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy.
3. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące

uchwał sesyjnych.



4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników.
. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Opinogóra Górna.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy

Opinogóra Górna.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu

długoterminowego w roku budżetowym 2011.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy na lata

2012-2014 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.

9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach
majątkowych radnych Gminy Opinogóra Górna za rok 2010.

10.1nformacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych
pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych
Gminy za 2010 rok.

1 l.lnformacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie
Opinogóra Górna w roku szkolnym 2009/2010.

12.Wolne wnioski i zapytania.
13.Sprawy bieżące.
14.Zamknięcie obrad.

U”!

Ad.pkt.2.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska poinformowała,
że protokół z X 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 X Sesji Rady Gminy z dnia 30 września 2011
roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
przyjęcie wniosku.

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

Ad.pkt.3.

Pan Grzegorz Derbin przedstawiciel Fundacji Gospodarczej im. Karola
Marcinkowskiego w Ciechanowie poinformował o możliwości przeszkolenia



rolników( 60 osób — 40 kobiet i 20 mężczyzn) w zakresie: podstawy obsługi
komputera, opiekuna osób starszych, bukieciarza, kadrowa — pracownik
personalny, przedstawiciel handlowy -profesjonalny sprzedawca, murarz-
tynkarz, samodzielne prowadzenie księgowości

Ad.t.4.

Przewodnicząca zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
Małgorzata Kołakowska przedstawiła opinię o zgłoszonych kandydatach
na ławników (informacja stanowi załącznik do protokołu).

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska poinformowała,
że wybory ławników odbywają się w głosowaniu tajnym, w związku
z powyższym poprosiła o zgłaszanie chętnych do pracy w Komisji Skrutacyjnej.

Do Komisji Skrutacyjnej zostali zgłoszeni radni: Supińska Agnieszka.
Rzeczkowska Halina i Leszczyński Stanisław, którzy wyrazili zgodę do pracy
w Komisji.

Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania w wyborach ławników
do Sądu Rejonowego w Ciechanowie, a Przewodnicząca Komisji Agnieszka
Supińska wyjaśniła zasadę głosowania. Radny może głosować tylko na jednego
kandydata, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok jego nazwiska.
Postawienie znaku „x w kratce obok nazwisk dwóch kandydatów albo
niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Po dokonaniu tajnego głosowania Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej
Agnieszka Supińska zapoznała z protokółem z ustalenia wyników głosowania
w wyborach ławników do sądów powszechnych. Pani Marzec Mirosława
otrzymała 1 głos, Pani Prusik Halina 14 głosów, wobec powyższego ławnikiem
została wybrana Pani Halina Prusik.

Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania w wyborach ławników
do Sądu Rejonowego w Ciechanowie do orzekania w sprawach z zakresu prawa
pracy, a Przewodnicząca Komisji Agnieszka Supińska wyjaśniła zasadę
głosowania. Radny dokonuje wyboru poprzez pozostawienie nazwiska i imion
kandydata opowiadając się w ten sposób za wyborem lub skreśla nazwisko
i imiona kandydata opowiadając się w ten sposób przeciwko wyborowi tego
kandydata na ławnika.

Po dokonaniu głosowania Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej
Agnieszka Supińska zapoznała z protokółem z ustalenia wyników głosowania.
Ławnikiem do Sądu Rejonowego w Ciechanowie do orzekania w sprawach



z zakresu prawa pracy wybrana została Beata Teresa Golasińska uzyskując
8 głosów.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska odczytała Uchwałę
Nr XI/56/11 w sprawie wyboru ławników.

Ad.nktS.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej
Izby Obrachunkowej za wykonanie budżetu gminy w I półroczu 2011 r.
Następnie Skarbnik Gminy omówiła i przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 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 zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

Ad.pkt.6.

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 15, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2011.

Ad.|gkt.7.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła, że zaistniała konieczność
zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 800.000 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym
2011 w kwocie 800.000 zł żródłem dochodu, z którego kredyt zostanie
spłacony będzie wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej otrzymany
w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007-2013 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata



2007-2013 oraz podatku od nieruchomości. Spłata kredytu nastąpi w latach
2012-2020, zgodnie z przepływami pieniężnymi. Zabezpieczeniem spłaty
kredytu będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową. Następnie
Skarbnik 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 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia
i zabezpieczenia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 201 l.

Ad.2kt.8.

Kierownik USC Natalia Goździewska wyjaśniła, że wykonując
postanowienia przepisu zawartego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie sporządziła Program
współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy. Projekt programu współpracy ogłoszono na stronie
internetowej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń. W czasie konsultacji projektu
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi wpłynęły dwa wnioski
do Wójta Gminy. Jeden o dopisanie priorytetowych zadań publicznych
w zakresie przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu
seniorów. Drugi o zwiększenie środków finansowych przeznaczonych
do realizacji zadań publicznych. Powyższe wnioski zostały rozpatrzone przez
Wójta Gminy pozytywnie, zatem do projektu programu współpracy dopisano
zadania w zakresie przeciwdziałania marginalizacji i wykluczaniu społecznemu
seniorów oraz zwiększono środki finansowe na realizację priorytetowych zadań
publicznych. Następnie kierownik USC 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 przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu
współpracy na lata 2012-2013 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.t.9.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska przedstawiła
informację o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych Gminy
Opinogóra Górna na rok 2010.

Ad.]gktJO.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska przedstawił informacje o złożonych
oświadczeniach majątkowych pracowników Urzędu Gminy i kierowników
jednostek organizacyjnych Gminy za 2010 rok.

Ad.gkt.1 ] .

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
Pani Małgorzata Kołakowska przedstawiła szczegółowo informację o stanie
realizacji zadań oświatowych w Gminie Opinogóra Górna w roku szkolnym
2010/2011

Ad.gkt.12.

Sołtys Henryk Płodziszewski zapytał dlaczego w tym roku nikt nie
odbiera folii.

Radna Anna Koral stwierdziła, że mieszkańcy gminy mają problem
z zakupem szlaki na remonty dróg, prawdopodobnie nasza gmina nie ma
podpisanego porozumienia z PEC-em.

lnspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Pani
Elżbieta Pełka wyjaśniła:

. z firmą FAST-POL GADOMSCY SP.J Mława nie mieliśmy i nie mamy
podpisanej umowy do odbioru folii ,do tej pory była to dobra wola firmy,
że odbierała na zgłoszenie telefoniczne. Postaram się jednak zadzwonić
i poprosić żeby odebrali folię,

«› problem z zakupem szlaki jest ponieważ jest duże zapotrzebowanie
i szlaka została wyczerpana, nasza gmina jak i inne ma podpisany aneks
do porozumienia w sprawie zakupu szlaki.

Ad.2kt.l3.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:



. krzewy przy drogach nie będą wycinane, ponieważ nie otrzymaliśmy
środków na zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych,

' dobiega końca budowa boiska „Orlik 2012”,
. zlecono naprawe dachu na budynku byłej szkoły w Trętowie oraz nową

wycenę, zostały poniesione kolejne wydatki, a budynku nie możemy
sprzedać,

. 21 października br. odbędzie się przetarg na dzierżawę budynku po byłej
szkole w Dzboniu,

. zakończono remont świetlicy w Zygmuntowie polegający na wymianie
okien na parterze, odnowieniu podłogi oraz częściowym wyposażeniu,

. na ukończeniu jest remont świetlicy w Woli Wierzbowskiej polegający
m.in. na wymianie dachu,

. wykonany został remont świetlicy w Baczach (zaadaptowano
pomieszczenie na łazienki oraz na zaplecze kuchenne),
Wszędzie spotkaliśmy się z zaangażowaniem społecznym mieszkańców
danych miejscowości, za co serdecznie dziękuję jako Gospodarz Gminy,

. rozpoczęto budowę marketu we Władysławowie i przewiduje się oddanie
do użytku na koniec marca 2012 roku,

. mamy obietnicę zakupu agregatu prądotwórczego dla stacji uzdatniania
wody w Woli Wierzbowskiej — koszt 60 tys. zł,

o po raz kolejny wystąpiłem o wprowadzenie do budżetu województwa
mazowieckiego budowę parkingu przy kościele w Opinogórze Górnej,

" unieważniono przetarg na budowę wodociągów we Władysławowie
i Kobylinie. Najniższa oferta na budowę we Władysławowie
207.491,64 zł w Kobylinie 58.544,57 zł, natomiast w budżecie
zaplanowano 170 tys. zł. Ogłoszony został 11 przetarg i został
rozstrzygnięty: Władysławowo 108.894,75 zł. Kobylin 31.322,76 zł.
Realizacja inwestycji do 25 listopada 201 1 r,

o na poprzedniej sesji była dyskusja na temat ograniczenia. oświetlenia
i pojawiła się pogłoska, że Wójt Gminy chce wyłączyć oświetlenie.
Ja jako gospodarz rozważam i szukam oszczędności, daję temat pod
dyskusje. W sąsiednich gminach wprowadzono już ograniczenia
oświetlenia i tam nie zwiększyły się kradzieże czy wypadki. Jeżeli
wprowadzilibyśmy ograniczenie oświetlenia tj. wyłączenie od godz. 230"
do 400 rano to oszczędność wyniosłaby ok. 48 tys. zł, ale też trzeba
się liczyć z kosztem wymiany zegarów ok. 28 tys. zł. W I półroczu
br. wydatkowano na oświetlenie ok. 68 tys. zł. Na 39 sołectw
w 15 sołectwach w ogóle nie ma oświetlenia. Proszę 0 wypowiedzi
do tego tematu.

Sołtys z Kołaczkowa Stanisław Skowroński zapytał - jeżeli rozważamy
ograniczenie oświetlenie to czy będzie ono wszędzie czy pozostaną wyjątki.



Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że jeżeli mówimy o ograniczeniu
oświetlenia to mówimy o wyłączeniu w godz. 2300 do 40”. wszędzie bez
wyjątków.

Radni jak i sołtysi nie mieli wypracowanego zdania na temat ograniczenia
oświetlenie, więc Wójt Gminy zaproponował odłożenie tematu.

Kierownik rejonowej Spółki Wodnej Pan Milewski przedstawił
informacje finansową spółki oraz poprosiło terminowe regulowanie wpłat.

Ad.pkt.l7.

Ponieważ porzadek sesji został wyczerpany Przewodnicząca Rady Gminy
Jolanta Grochowska zamknęła obrady XI Sesji Rady Gminy.

Protokółowała: Przewodniczący Rady Gmin

Elżbieta orowska Jolana r chowska
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