
PROTOKÓŁ Nr1/2010
z I Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej w dniu 1 grudnia 2010 r.

w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej

Obrady rozpoczęto o godz. 1000 i zakończono o godz. 1230.

Stan radnych — 15
Uczestniczyło — 15
Radny nieobecny:

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

Stanisław Wieteska — Wójt Gminy
Małgorzata Kołakowska —— Z-ca Wójta Gminy

. Beata Golasińska -— Sekretarz Gminy
Ewa Wójcik — Skarbnik Gminy
Piotr Czyżyk — kierownik referatu infrastruktury, gospodarki
nieruchomościami, rolnymi i ochrony środowiska
Elżbieta Pełka-Karpińska — inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej
i ochrony środowiska

7. Alicja Stryczniewicz — podinspektor ds. planowania i inwestycji

wewwr

?”

Pkt.l.

Stanisław Leszczyński serdecznie powitał radnych gminy, Pana Wójta i
pracowników Urzędu Gminy oraz pogratulował wyboru wszystkim radnym i
Wójtowi Gminy. Następnie poinformował, że do czasu wyboru
przewodniczącego rady zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, sesję będzie
prowadził jako najstarszy wiekiem radny. W związku z powyższym stwierdził,
że w Sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum przy którym Rada może
obradować i podejmować prawomocne Uchwały. Następnie przeczytał porządek
obrad, który przewidywał:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Złożenie ślubowania przez radnych.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
6. Ustalenie składu liczbowego stałych komisji Rady.
7. Wybór Przewodniczących stałych komisji Rady.
8. Wybór członków stałych komisji Rady.
9. Ustalenie diety dla radnych.
1 0Ustalenie diety dla Przewodniczącego Rady Gminy.



11.Wolne wnioski i zapytania.
l2.Sprawy bieżące.
13.Zamknięcie obrad.

Ad.pkt.2.

Stanisław Leszczyński Przewodniczący Obrad wyjaśnił, że zgodnie z
ustawą o samorządzie gminnym na pierwszej sesji radni składają ślubowanie.
Ślubowanie odbędzie się w ten sposób, że zostanie odczytana rota ślubowania i
kolejno wywołani radni wypowiedzą słowo „ślubuję”.

Następnie Przewodniczący Obrad Stanisław Leszczyński odczytał rotę
ślubowania, Sekretarz Gminy Beata Golasińska wyczytywała alfabetycznie
nazwiska radnych, którzy wypowiadali słowo „ślubuję”

Ad.t.3.

W celu przeprowadzenia sprawnych głosowań tajnych została powołana
Komisja Skrutacyjna w osobach:

1. Aleksandra Olewniczak
2. Wojciech Karczewski
3. Adam Rzepliński

Ad.t.4.

Radna Agnieszka Supińska zgłosiła i uzasadniła kandydaturę na
Przewodniczącego Rady Gminy Jolantę Grochowską, która wyraziła zgodę na
kandydowanie.

Radny Adam Rzepiński zgłosił i uzasadnił kandydaturę na
Przewodniczącego Rady Gminy Stanisława Leszczyńskiego, który nie wyraził
zgody na kandydowanie.

Komisja skrutacyjna zarejestrowała podaną kandydaturę, przygotowała
kartki do głosowania i przeprowadziła głosowanie tajne.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Aleksandra Olewniczak zapoznała
z protokółem głosowania: Jolanta Grochowska otrzymała 14 głosów.

Przewodniczący Obrad Stanisław Leszczyński przedstawił Uchwałę
Nr 1/ 1/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Opinogóra Górna,



oraz przekazał dalsze prowadzenie obrad wybranemu Przewodniczącemu Rady
Gminy Jolancie Grochowskiej.

Ad.pkt.5

Radna Aleksandra Olewniczak zaproponowała, aby każdy radny
przedstawił się osobiście i powiedział kilka słów o sobie.

Zgodnie z propozycją radnej Aleksandry Olewniczak każdy radny
powiedział o sobie kilka słów tj. z jakiego okresu został wybrany, gdzie
mieszka, gdzie pracuje. ” ifaa

Następnie zostały zgłoszone kandydatury na Wiceprzewodniczącego
Rady Gminy, radna Jolanta Grochowska zgłosiła Roberta Goździewskiego który
wyraził zgodę na kandydowanie, radna Aleksandra Olewniczak zgłosiła
Mirosława Dąbrowskiego który nie wyraził zgody na kandydowanie, a następnie
zgłosiła Halinę Rzeczkowską która nie wyraziła zgody na kandydowanie.

Komisja Skrutacyjna pozostała w składzie wcześniej powołanym.
Zarejestrowała podaną kandydaturę na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
przygotowała kartki do głosowania i przeprowadziła głosowanie tajne.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Aleksandra Olewniczak zapoznała
z protokółem głosowania: Robert Goździewski otrzymał 15 głosów.

Przewodniczący Rady Gminy Jolanta Grochowska przedstawiła Uchwałę
Nr 1/2/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Opinogóra
Górna.

Ad.pkt.6.

Przewodniczący Rady Gminy Jolanta Grochowska poinformowała, że w
Statucie Gminy jest zapis, że w Radzie Gminy w Opinogórze Górnej
funkcjonują trzy stałe Komisje. Proponuje się w dalszym ciągu utrzymanie
trzech Komisji Rady w następującym składzie: Komisja Rozwoju
Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa — 6-cio osobowa, Komisja
Rewizyjna — 3-y osobowa, Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Porządku
Publicznego i Spraw Socjalnych — 6-cio osobowa. Następnie przedstawiła
stosowny projekt Uchwały i dała go pod głosowanie jawne.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła Uchwałę
Nr 1/3/10 w sprawie ustalenia składu liczbowego stałych komisji Rady Gminy.



Ad.gkt.7.

Przewodniczący Rady Gminy Jolanta Grochowska poinformowała, że
zgodnie ze Statutem Gminy Przewodniczący Rady i Wiceprzewodniczący Rady
Gminy nie może przewodniczyć komisjom stałym Rady. Następnie poprosiła o
zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Budżetu, Finansów i Rolnictwa.

Radny Mirosław Dąbrowski zgłosił na przewodniczącego Komisji
Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa Andrzeja
Konwerskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie

Przewodniczący Rady Gminy Jolanta Grochowska przedstawiła
stosowny projekt uchwały i dała go pod głosowanie jawne.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła Uchwałę
Nr 1/4/ 10 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa.

Radny Robert Goździewski zgłosił na przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Krzysztofa Szczypka, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Rady Gminy Jolanta Grochowska przedstawiła stosowny
projekt uchwały i dała go pod głosowanie jawne.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośni przyjęła Uchwałę Nr
1/5/ 10 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Radny Krzysztof Szczypek zgłosił na przewodniczącego Komisji
Oświaty, Kultury, Zdrowia, Porządku Publicznego i Spraw Socjalnych Halinę
Rzeczkowską, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Rady Gminy Jolanta Grochowska przedstawiła stosowny
projekt uchwały i dała go pod głosowanie jawne.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr
1/6/ 10 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia, Porządku Publicznego i Spraw Socjalnych.

Ad.gkt.8.

Pozostali radni zgłosili się do pracy w poszczególnych komisjach:



1. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa:
— Mirosław Dąbrowski
- Aleksandra Olewniczak
- Wojciech Jerzy Karczewski
- Agnieszka Supińska
- Teresa Iwona Michalska

2. Komisja Rewizyjna:
- Stanisław Marek Łuczkowski
- Janusz Kulicki

3. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Porządku Publicznego i Spraw
Socjalnych:
- Adam Piotr Gąsiorowski
- Robert Goździewski
- Jolanta Grochowska
- Stanisław Leszczyński
— Adam Rzepliński

Przewodniczący Rady Gminy Jolanta Grochowska przedstawiła stosowny
projekt uchwały i dała go pod glosowanie jawne.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr
l/7/ 10 w sprawie powołania składu osobowego stałych komisji Rady Gminy
Opinogóra Górna.

Ad.pkt.9.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że dotychczas radni
otrzymywali dietę zróżnicowaną, wiceprzewodniczący Rady Gminy w
wysokości 20 %, przewodniczący stałych komisji 18 % i pozostali radni 15 %
minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zróżnicowanie wynika z tego, że w
naszej gminie odbywają się spotkania przedsesyjne jak i spotkania omawiające
ważne sprawy gminne z przewodniczącym i wiceprzewodniczącym Rady
Gminy oraz przewodniczącymi stałych komisji rady, za które nie otrzymują
wynagrodzenia, Aby zrekompensować im to proponujemy podtrzymać dietę
zróżnicowaną: Wiceprzewodniczący otrzymywał 263,40 zł, proponujemy
270 zł, Przewodniczący komisji otrzymywali 237,06 zł, proponujemy 240 zł,
pozostali radni otrzymywali 197,55 zł, proponujemy 200 zł. Następnie Wójt
Gminy przedstawił stosowny projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie
Uchwały.



Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr
1/8/10 w sprawie ustalenia diet dla radnych Gminy Opinogóra Górna.

Ad.nktJO.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował, że dotychczasowa dieta
zryczałtowana Przewodniczącego Rady Gminy wynosiła 1.100 zł miesięcznie.
Obecnie proponuje się dietę dla Przewodniczącego Rady Gminy w wysokości
1.200 zł miesięcznie. Następnie przedstawił stosowny projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy wniósł o podjęcie Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15, większością głosów ( 14 za, 1 przeciwny) przyjęła Uchwałę
Nr I/9/ 10 w sprawie ustalenia diety zryczałtowanej dla przewodniczącego Rady
Gminy Opinogóra Górna.

Ad.nkt.ll.

Radna Aleksandra Olewniczak zapytała jak są podpisywane umowy na
odśnieżanie dróg, czy tylko na odśnieżanie dróg gminnych , jak mają wyjechać
rolnicy, którzy są oddaleni od dróg gminnych? Ponadto podczas zimy powiat
nie dba o posypywanie dróg, więc zawnioskowała o to żeby z budżetu gminy
posypywać chociaż zakręty

Radny Stanisław Leszczyński zapytał jak się przedstawia sytuacja
finansowa gminy, ile wynoszą dochody i wydatki budżetu i jakie jest
zadłużenie?

Wójt Gminy wyjaśnił, że na odśnieżanie odbył się przetarg i wybraliśmy
najkorzystniejszą ofertę, 4 ciągniki z pługami, które mają przypisane rejony w
gminie, a odśnieżać mogą tylko drogi gminne, nie były i nie będą odśnieżane
drogi prywatne lub powiatowe, które odśnieża Powiatowy Zarząd Dróg.
Podobna sprawa z posypywaniem dróg czy zakrętów, gmina nie może wydawać
jakichkolwiek pieniędzy na drogi prywatne lub powiatowe. W związku z
powyższym zwrócimy się do Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie o
posypywanie piaskiem wszystkich zakrętów w gminie na drogach powiatowych.

Radny Mirosław Dąbrowski zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie
właściwości odcinka drogi Wola Wierzbowska —— Łaguny, ponieważ w sprawie
odśnieżania jesteśmy zbywani z gminy do powiatu i odwrotnie z powiatu do
gminy.



Radna Jolanta Grochowska zgłosiła potrzebę wycinki krzewów
przydrożnych za przystankiem w Kołaczkowie za p. Łuczkowskim oraz na
skrzyżowaniu przy p. Lubińskim. Ponadto zapytała czy nie można zmienić
firmy odbioru odpadów komunalnych, ponieważ oddajemy do PUK Ciechanów,
a firma z Makowa, która odbiera po sąsiedzku z gminy Krasne jest dużo tańsza.

Radny Krzysztof Szczypek poprosił aby zwrócić się do Powiatowego
Zarządu Dróg o lepszą jakość wykonania odśnieżania, ponieważ robią wąskie
tunele a pozostawiony śnieg tworzy koleiny i ciągnie się podwoziem.

Radna Halina Rzeczkowska zgłosiła wniosek o wyrównanie poboczy oraz
wycięcie krzewów przydrożnych drogi Opinogóra — Klonowo oraz drogi Patory
— Rembówko

Radny Adam Gąsiorowski poinformował, że uczestniczył w zebraniu w
sprawie OSN, na którym byli obecni przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska1 Gospodarki Wodnej, z którego miało być wystosowane
pismo o dofinansowanie prób glebowych, czy jest już jakaś decyzja.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że w sprawie wycinki
krzewów przydrożnych jak też o poprawne wykonanie odśnieżania wystąpimy
do Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie.

Inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
Elżbieta Pełka wyjaśniła, że Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej w
Warszawie wystąpił z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska1 Gospodarki Wodnej o dofinansowanie prób glebowych1 planów
nawożenia, a następnie wniosek ma wpłynąć do gminy i wtedy będzie
rozpatrzony. W sprawie odbioru odpadów komunalnym w gminie Opinogóra
pozwolenie na odbiór ma PUK Ciechanów. Firma „Błysk” złożyła wniosek o
wydanie zezwolenia ale postępowanie zostało zawieszone z uwagi na zmianę
przepisów.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła, że dochód gminy wynosi
l6.124.806,25 zł, wydatki 19.471.049,28 zł, deficyt 3.346.243,03 zł,
szacunkowe zadłużenie na koniec roku 38,60 % na możliwe 60%.

Ad.nktJZ.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:
. planuj emy odbyć z następną sesję Rady Gminy 6 grudnia br. z sołtysami
' zostały złożone wnioski o dofinansowanie z „Odnowy Wsi” dla

miejscowości Władysławowo, Wierzbowo i Opinogóra Górna,



' proponujemy utrzymać stawki podatków na dotychczasowych warunkach,
a podatek rolny zgodnie z wytycznymi GUS. Dotychczasowa urzędowa
cena żyta wynosiła 34,10 zł, a obecnie wynosi 37,64 zł. Stawka za 1 ha
przeliczeniowego wynosiła 85,25 zł, a obecnie będzie 94,10 zł, stąd
wynika wzrost o 8,85 zł z 1 ha przeliczeniowego. W skali roku z 10 ha
przeliczeniowych podatek wzrośnie o 88,50 zł, a więc takie gospodarstwo
zapłaci o 22 zł więcej na jedną ratę. Wzrost o 1 zł w podstawie zwiększa
wpływy do budżetu o ok. 40 tys. zł. Przy takim podejściu Rada Gminy nie
musi podejmować uchwał w sprawie podatku.

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

Radna Aleksandra Olewniczak zapytała ile wpływa z podatku rolnego do
budżetu gminy.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła, że z podatku rolnego wpływa
1.116.100 zł co stanowi 6,92 % dochodów budżetu, a wpływy z podatku od
nieruchomości stanowią 14,62 % dochodów ogółem.

Ad.nkt.l3.

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Przewodniczący Rady Gminy
Jolanta Grochowska zamknęła obrady I Sesji Rady Gminy.

Pro ółowała: Przewod

'cząŻRady

Gminy

r cElżbieta Borowska howska


	092004
	092035
	092112
	092208
	092250
	092321
	092349
	092418

