
PROTOKÓŁ NrII/2006
z II Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej W dniu 6 grudnia

2006 roku W lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej

Obrady rozpoczęto o godz. lOOOi zakończono o godz. 1200.

Stan radnych 15
Uczestniczyło l 5

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

555”??w

7.

8.
9.

Stanisław Wieteska — Wójt Gminy
Małgorzata Kołakowska — Z-ca Wójta Gminy
Beata Golasińska — Sekretarz Gminy
Elżbieta Kowalska — Skarbnik Gminy
Zofia Pikus — Dyrektor GOK
Alina Tarnowska — Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjno Szkół
Grażyna Ozimek —— inspektor ds. inwestycji, gospodarki komunalnej
i ochrony środowiska
Jerzy Niedziałkowski— Dyrektor BS
Stanisław Leszczyński— Prezes GS”SCH”

10. Andrzej Chmielewski— Komendant Posterunku
ll. Sołtysi wg listy obecności ~ 38

Pkt.].

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski otwierając sesję powitał
radnych, sołtysów i zaproszonych gości.

Stwierdził kworum władne do podejmowania prawomocnych uchwał,
oraz przeczytał porządek obrad Rady Gminy. Porządek sesji przewidywał.
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. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokółu z I Sesji Rady Gminy.
Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące
uchwał sesyjnych.
Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.
Podjęcie uchwały w sprawie diet dla sołtysów.
Podjecie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania
nauczycieli na rok 2007.
Podj ecie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.



9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego

10.WoIne wnioski i zapytania.
] 1.Sprawy bieżące.
12.2amknięcie obrad.

Ad.nkt.2.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski poinformował, że
protokół z I Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna został napisany i radni mieli
możliwość zapoznania się z jego treścią.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Grzegorz Kuczyński przedstawił
wniosek o przyjęciu protokółu z I Sesji Rady Gminy z dnia 24 listopada 2006
roku.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski dał pod głosowanie
przyjęcie wniosku.

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z I Sesji Rady Gminy
Opinogóra Górna

Ad.nktś.

Sołtys z Opinogóry Kolonii Mieczysław Piotrowski - ponieważ w tym
punkcie możemy zabierać głos, to pOpieram sprawę podwyższenia diet dla
sołtysów. Sołtysom przybywa coraz więcej obowiązków, ponosimy większe
koszty za telefon ponieważ wiele razy powiadamiamy telefonicznie
mieszkańców. Ponadto sołtysi otrzymują z Urzędu Gminy pieniądze za zebrany
podatek tzw. inkaso, ale jest on naliczane tylko od kwoty, którą sołtys zbierze.
Czy nie można tego zmienić i sołtysowi naliczać od ogólnej kwoty bez względu
czy rolnik płaci podatek do sołtysa czy do Urzędu Gminy.

Sołtys z Sosnowa Grzegorz Jezierski poparł propozycje przedmówcy.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że mając świadomość, że
sołtysom przybywa obowiązków, na dzisiejszą sesję jest przygotowany projekt
uchwały o zwiększeniu diety dla sołtysów z 60 zł na 80 zł za uczestnictwo w
sesjach czy naradach zwoływanych przez Wójta. Odnośnie inkasa to nie
możemy rolnika zmusić, żeby podatek płacił tylko u sołtysa, ma możliwość
wyboru, u sołtysa albo do Urzędu Gminy, ale również nad ta sprawą się
zastanowimy.



Ad.t.4.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski czytał rotę ślubowania,
3 Wójt Gminy Stanisław Wieteska powtarzał słowa „Obejmując urząd wójta
gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi
urząd, sprawować będę tylko dla dobra publicznego, i pomyślności
mieszkańców gminy”.

Ad.t.5.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski zaproponował
zwiększenie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stanisława Wieteski, twierdząc,
że Pan Wójt dobrze pracuje w naszej gminie ponad 20 lat.

Radna Jolanta Grochowska stwierdziła, że Wójt Gminy Stanisław
Wieteska wywiązuje się dobrze ze swych obowiązków i podwyżka mu się
należy.

Sekretarz Gminy Beata Golasińska zapoznała z propozycją podwyżki dla
Wójta Gminy tj. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.400 zł, dodatek
funkcyjny w kwocie 1.520 zł, dodatek za wieloletnią prace w wysokości 20%
wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 880 zł i dodatek specjalny w wysokości
20% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 1.184 zł.
Następnie przedstawiła stosowny projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski dał pod głosowanie
przyjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy

Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła Uchwałę.

Ad.pkt.6.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska - sprawa diet została już wyjaśniona
w wcześniejszym punkcie dzisiejszych obrad, więc tylko przypomnę, że jest
propozycja zwiększenia diet z 60 zł na 80 zł za uczestnictwo w sesjach lub
naradach zwoływanych przez Wójta.

Radna Jolanta Grochowska poparła propozycje podwyższenia diet dla
sołtysów.

Sekretarz Gminy Beata Golasińska przedstawiła projekt uchwały
w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów oraz przewodniczącego
Zarządu Osiedla W Opinogórze Górnej.



Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski dał pod głosowanie
przyjęcie Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła Uchwałę.

Ad.gkt.7.

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
Alina Tarnowska wyjaśniła, że zgodnie z przepisami o samorządzie gminnym
i rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki ustalanie Regulaminu
wynagradzania nauczycieli na dany rok musi być dokonywane corocznie.
Proponowany Regulamin na rok 2007 nie zmienia ustaleń z roku 2006.
W związku z powyższym przedstawiła stosowny projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski dał pod głosowanie
przyjęcia Uchwały W sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli
na rok 2007.

Rada Gminy W głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła Uchwałę.

Ad.pkt.8.

Skarbnik Gminy Elżbieta Kowalska zaproponowała wprowadzenie zmian
w budżecie gminy na 2006 rok W dochodach o kwotę 44.699 zł
z przeznaczeniem 30.886 zł w na Ochotniczą Straż Pożarną na dofinansowanie
własnych zadań bieżących gminy, oraz 13.813 zł W dziale rozliczenia różne
w części oświatowej subwencji ogólnej. W wydatkach zwiększenie o kwotę
49.199 zł w tym: OSP 30.886 zł, oświata 13.813 zł, przeciwdziałanie
alkoholizmowi 4.500 zł. Następnie przedstawiła stosowny projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski dał pod głosowanie
przyjęcie Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła Uchwałę,

Ad.pkt.9.

Zastępca Wójta Małgorzata Kołakowska przypomniała wysokość podatku
rolnego w latach 2001 —— 2006 tj:

Urzędowa Cena żyta ustalona Stawka z 1 ha
cena żyta przez Radę Gminy przeliczeniowego

2001 r 35,82 zł 34,00 zł 85,00 zł
2002 r 37,19 zł 35,00 zł 87,50 zł



2003 r 33,45 zł 33,45 zł 83,62 zł
2004 r 34,57 zł 33,45 zł 83,62 zł
2005 r 37,67 zł 36,00 zł 90,00 zł
2006 r 27,88 zł 27,88 zł 69,70 zł

Do naliczenia podatku rolnego na 2007 rok cena żyta jaka została
ogłoszona w MP. Nr 74, poz. 745 z dnia 25 października 2006 r, wynosi
35,52 zł. W powyższej sprawie Wójt Gminy odbył spotkanie
z Przewodniczącymi Rady Gminy i Przewodniczącymi stałych Komisji, na
którym wnikliwie przeanalizowano i przygotowano propozycję cena żyta do
naliczenia podatku rolnego na 2007 roku, w wysokości 35,00 zł, tj: 87,50 zł
z 1 ha przeliczeniowego.

Radny Jerzy Wójcicki zgłosił wniosek, aby jeszcze obniżyć proponowaną
cenę żyta do naliczenia podatku rolnego z 35 zł na 34 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski dał wniosek pod
głosowanie dotyczący obniżenia ceny żyta do kwoty 34 zł za 1 q

Rada Gminy W głosowaniu jawnym większością głosów (14 za,
1 wstrzymujący) przyjęła wniosek.

Przewodniczący Rady Gminy Jan przedstawił Uchwałę Nr 11/14/2006
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego, a
następnie dał ją pod głosowanie.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę.

Skarbnik Gminy Elżbieta Kowalska

Ad.gk.10.

Sołtys z Janowiąt Leszek Pryciak zaproponował, żeby autobus szkolny
przejeżdżał przez Janowięta.

Sołtys z Pokojewa Jan Czaplicki podziękował za naprawę wyrw na
drodze do Pokoj ewa.

Radny z Pomorze Andrzej Kuc -— jest prowadzony remont drogi krajowej
„60” i w Pomorzu jest zrobiony bardzo wąski zjazd na drogę Opinogóra -
Pomorze, uważam, że powinno to być poprawione, również jest zmieniona
lokalizacja przystanku autobusowego, został przeniesiony poza wieś. Dlaczego
takie sprawy nie są konsultowane z mieszkańcami?



Sołtys z Rembowa Jan Maćkowski zgłosił naprawę skrzyżowania drogi
w Rembowie.

Sołtys z Kołaków Kwasów Edward Kołakowski zapytał dlaczego
w mapkach, które otrzymaliśmy z gminy nie ma umieszczonych wszystkich
dróg gminnych.

Radny Michał Gnas zapytał o reaktywację drużyny piłkarskiej w
Opinogórze Górnej, jaka jest szansa na rozpoczęcie rozgrywek.

Sołtys z Władysławowa Kazimierz Wiśniewski zaproponował włączenie
jednej lampy na istniejący słup przy przystanku we Władysławowie.

Sołtys z Przytoki Henryk Płodziszewski poprosił o pomoc w interwencji
do Zakładu Energetycznego w sprawie niskiego napięcia prądu w Przytoce.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił:

- odnośnie przejazdu autobusu szkolnego przez Janowięta na dzień
dzisiejszy nie odpowiem, postawię tą sprawę do przemyślenia Radzie
Gminy,

— droga nr „60” jest drogą krajową i trudno będzie cokolwiek zmienić, ale
postaram się doprowadzić do spotkania z Dyrektorem, na które poproszę
również radnego z Pomorza,

- na drogę w Rembowie jest jeszcze gwarancja i wystąpimy o naprawę,
- mapka którą sołtysi otrzymali to jest folder promujący gminę, są w nim

tylko drogi główne i większe podmioty gospodarcze działające na terenie
gminy. Gmina folderu nie finansowała, sponsorami byli biznesmeni,
którzy promowali swoje firmy,

- Sprawa drużyny piłkarskiej w Opinogórze, to do projektu budżetu gminy
na rok 2007 zaproponowałem 38 tys. zł na reaktywowanie drużyny,

- wystąpimy z pismem do Zakłady Energetycznego w sprawie włączenia
jednej lampy przy przystanku we Władysławowie oraz niskiego napięcia
prądu w Przytoce.

Ad.nkt.11.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:
l. GOPS w Opinogórze Górnej pozyskał środki pozabudżetowe w ramach

współpracy z Zarządem Rejonowym PCK w Ciechanowie:
- w marcu 2006 roku otrzymał 60 kg sera topionego dla 86 rodzin,
- we wrześniu 2006 roku otrzymał 10 wyprawek szkolnych (plecaki

wraz z wyposażeniem) dla 10 rodzin oraz 19 podręczników szkolnych
dla 7 rodzin,



w październiku 2006 roku otrzymał 60 par obuwia sportowego dla
dzieci z 39 rodzin,

- w listopadzie 2006 roku otrzymał 10 paczek (koc, pościel, ręcznik
i środki czystości) dla 10 rodzin dotkniętych ubóstwem z powodu
alkoholizmu, wielodzietności, niewydolnych wychowawczo,

- w grudniu 2006 roku otrzyma 30 paczek świątecznych dla 30 dzieci
z rodzin ubogich, głównie wielodzietnych oraz z niepełnosprawnym
dzieckiem,

- ponadto w 2006 roku pozyskał 11 tys. zł z Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej na realizację Projektu „Spójrz inaczej” kreatywne
działania w zakresie wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich
rodzin,

2. 18 grudnia odbędzie się trzeci przetarg na sprzedaż działki w Bogucinie
3. Gmina posiada w chwili obecnej zadłużenie w wysokości 32 %, a może

być zadłużona do 60 %. W przyszłym roku nie planuje się zwiększać
zadłużenia.

4. W prasie zamieściliśmy ogłoszenie o konkursie na zatrudnienie
pracownika w Urzędzie Gminy na stanowisko pozyskiwania funduszy
unijnych oraz zamówienia publiczne, termin zgłaszania kandydatów do
15 grudnia br,

5. W związku z przygotowywaniem się do budżetu gminy na rok przyszły
planujemy 14 grudnia br. odbyć wyjazdową sesję Rady Gminy celem
wizji lokalnej dróg na terenie gminy.

Radny Dariusz Goździewski zapytał Wójta Gminy o sprawę odśnieżania
dróg gminnych, czy sołtysi również będą odpowiedzialni za tą sprawę.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że radni i sołtysi do tej pory
nie narzekali na odśnieżanie, w tym roku będzie podobnie. Sołtysi nie byli i nie
będą odpowiedzialni za odśnieżanie. Drogi gminne czasami były lepiej
odśnieżone niż drogi powiatowe.

Ad.nkt.l3.

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Przewodniczący Rady
Gminy Jan Goździewski zamknął obrady II Sesji Rady Gminy w Opinogórze
Górnej.

Protokółowała: Przewodniczący Rady Gminy
Mov . .Elżbleta Borowska Jan Gożd21ewsk1
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