
PROTOKÓLeI/ZOIO
z II Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej w dniu 6 grudnia 2010 r.

w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej pod przewodnictwem
Przewodniczącego Rady Gminy Jolanty Grochowskiej

Obrady rozpoczęto o godz. 1000 i zakończono o godz. 1200.

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
Grzegorz Kuczyński — radny powiatu
Piotr Czyżyk — kierownik referatu infrastruktury, gospodarki
nieruchomościami, rolnymi i ochrony środowiska

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

8. Hubert Olszewski —— inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
9. Alicja Stryczniewicz — podinspektor ds. planowania i inwestycji
lO.Ewa Żurawska — Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
1 LZOfia Pikus — Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
12.Halina Larenta — Kierownik Gminnej biblioteki Publicznej
13.Andrzej Chmielewski — Komendant Posterunku Policji w Opinogórze

Górnej
14.Jerzy Niedziałkowski —— Bank Spółdzielczy Opinogóra Górna
15.Jacek Ruszczyński — przedstawiciel Izby Rolniczej
16.1reneusz Różalski — „IROMED” Opinogóra Górna
l7.Mieczysław Piotrowski — Przewodniczący Kółek i Organizacji

Rolniczych
18.Sołtysi wg listy obecności
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Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska powitała radnych
gminy, radnych powiatu, kierowników zakładów pracy, 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:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. 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.
Podjęcie uchwały w sprawie diety dla radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy lokalu
użytkowego (garażu) zlokalizowanego na terenie nieruchomości Szkoły
Podstawowej w rn. Kołaczków gm. Opinogóra Górna.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy lokalu
użytkowego (garażu) zlokalizowanego na terenie nieruchomości Szkoły
Podstawowej w rn. Wola Wierzbowska gm. Opinogóra Górna.

lO.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
] 1.Wolne wnioski i zapytania.
12.Sprawy bieżące.
13.Zamknięcie obrad.
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Ad.pkt.2.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska poinformowała, że
protokół z I 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 protokółu z I Sesji Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2010 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
przyjęcie wniosku.

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z I Sesji rady Gminy
Opinogóra Górna.

Ad.nkt.3.

Sołtysi i zaproszeni goście nie zgłosili wniosków ani zapytań dotyczących
uchwał sesyjnych.



Ad.pkt.4.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska czytała rotę
ślubowania, a Wójt Gminy Stanisław Wieteska powtarzał:

„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.gkt.5

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska poinformowała, że
nasza gmina znajduje się w czołówce rankingów gmin inwestycyjnych nie tylko
w powiecie. Pan Wójt przepracował w tej gminie ponad 27 lat. Efekty jego
pracy są widoczne na każdym kroku. Pracę swoją wykonuje sumiennie z
wielkim zaangażowaniem, o czym świadczą liczne inwestycje i wielkość
środków pozyskiwanych z zewnątrz. Obdarżyliśmy go swoim zaufaniem i został
wybrany na kolejną kadencję. Nigdy za swoją pracę nie otrzymywał
maksymalnego wynagrodzenia ani też nie przodował pod względem zarobków
w powiecie. Obecnie maksymalne wynagrodzenie brutto dla Wójta wynosi
12.847, 45 zł. Dotychczasowa wysokość wynagrodzenia Wójta W naszej gminie
wynosiła 9.470 zł. Proponuję zwiększyć wynagrodzenie Wójta do 10.300 zł, co
stanowiłoby wzrost o ok. 9%. Tak się składa, że dzisiaj są Mikołajki i myślę, że
w ten sposób radni sprawiąwójtowi miły prezent mikołajkowy.

Sekretarz Gminy Beata Golasińska przedstawiła projekt uchwały w
sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjecie
Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr II/10/10 w sprawie
ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska podziękował za przyznane
wynagrodzenie.

Ad.nktń.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował, że dotychczasowa dieta
dla sołtysów za uczestnictwo w sesjach Rady Gminy i naradach zwoływanych
przez Wójta Gminy wynosi 90 zł. Sołtysi kilkakrotnie wnioskowali o



podniesienie diety. W związku z powyższym proponujemy przyznać dietę
sołtysom w wysokości 100 zł. Następnie Wójt Gminy przedstawił stosowny
projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie
Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15 radnych, jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr II/11/10 w sprawie
ustalenia diet dla sołtysów oraz przewodniczącego Zarządu Osiedla w
Opinogórze Górnej.

Ad.pkt.7.

Z-ca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska wyj aśniła, że na poprzedniej
sesji Rada Gminy podjęła Uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radnych Gminy
Opinogóra Górna. Jednak dopatrzyliśmy się niejasności, ponieważ mamy trzech
radnych jednocześnie pełniących funkcje sołtysa i w uchwale nie określiliśmy
jaką dietę będą pobierali. W związku z powyższym proponujemy uchwałę
uzupełnić o zapis „ W przypadku pełnienia przez radnego funkcji sołtysa,
radnemu wypłacana jest tylko jedna dieta w wysokości przysługującej
radnemu”. Następnie Z-ca Wójta Gminy przedstawiła stosowny projekt uchwały

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie
Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr II/12/ 10 w sprawie
ustalenia diet dla radnych Gminy Opinogóra Górna.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska poinformowała
sołtysów o składach osobowych poszczególnych Komisji Rady Gminy

Ad.pkt.8.

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami Hubert Olszewski wyjaśnił,
że przeznaczony do dzierżawy lokal użytkowy stanowi odrębny budynek
zlokalizowany na terenie zamkniętym Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie.
Lokal ten jest przystosowany do pełnienia funkcji garażu. Ze względu na jego
usytuowanie na terenie wewnętrznym szkoły bezcelowe jest ogłoszenie
przetargu na jego dzierżawę. Teren szkolny nie jest w każdej chwili dostępny
dla osób postronnych i dlatego też nie ma uzasadnienia, aby garaż na nim
zlokalizowany był dostępny dla osób z poza obsługi szkoły. Nadmienić należy,



że w budynku szkoły w Kołaczkowie zamieszkuje dyrektor tej szkoły. Dlatego
też można traktować wspomniany garaż jako pomieszczenie związane z
mieszkaniem służbowym dyrektora szkoły. Następnie przedstawił stosowny
projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie
Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr 11/13/10 w sprawie
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy lokalu użytkowego (garażu) zlokalizowanego na terenie
nieruchomości Szkoły Podstawowej w rn. Kołaczków gm. Opinogóra Górna.

Ad.pkt.9.

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami Hubert Olszewski
poinformował, że przeznaczony do dzierżawy lokal użytkowy zlokalizowany
jest w obrębie budynku na terenie zamkniętym Szkoły Podstawowej w Woli
Wierzbowskiej. Lokal ten jest przystosowany do pełnienia funkcji garażu. Ze
względu na jego usytuowanie na terenie wewnętrznym szkoły bezcelowe jest
ogłaszanie przetargu na jego dzierżawę. Teren szkolny nie jest w każdej chwili
dostępny dla osób postronnych i dlatego też nie ma uzasadnienia aby garaż ba
nim zlokalizowany był dostępny dla osób z poza obsługi szkoły. Nadmienić
należy, że w budynku szkoły w Woli Wierzbowskiej zamieszkuje dyrektor tej
szkoły. Dlatego też można traktować wspomniany garaż jako pomieszczenie
związane z mieszkaniem służbowym dyrektora szkoły. Następnie przedstawił
stosowny projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie
Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, na sesji
uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr 11/14/10 w sprawie
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy lokalu użytkowego (garażu) zlokalizowanego na terenie
nieruchomości Szkoły Podstawowej w m. Wola Wierzbowska gm. Opinogóra
Górna.

Ad.pkt.10.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik poinformowała o propozycjach zmian w
budżecie gminy na 2010 rok. Szczegółowe zmiany zostały omówione w



załącznikach oraz uzasadnieniu do uchwały. Następnie przedstawiła stosowny
projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie
Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr II/15/ 10 w sprawie zmian
W budżecie gminy na 20101 rok.

Wszystkim radnym został rozdany projekt budżetu gminy na rok 2011.

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

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła, że dochód gminy wynosi
16.124.806,25 zł, wydatki 19.471.049,28 zł, deficyt 3.346.243,03 zł, zadłużenie
na dzień 6 pażdziernika wynosiło 38,60 % i do końca roku będzie jeszcze
mniejsze.

Radna Aleksandra Olewniczak zapytała co oznaczają zaciemnione pola w
tabelach -— załącznikach do zmian w budżecie.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zaciemnione pola w tabelach oznaczają
wprowadzane zmiany w budżecie gminy.

Ad.pkt.11.

Sołtys Stanisław Skowroński zaproponował, aby każdy radny osobiście
się przedstawił i powiedział kilka słów o sobie.

Zgodnie z propozycja sołtysa każdy radny powiedział o sobie kilka słów
tj. zjakiego okręgu został wybrany, gdzie mieszka, gdzie pracuje.

Sołtys Teresa Gołąb poinformowała, że w Pałukach zostały przestawione
w inne miej sce kosze do segregacji i poprosiła o odśnieżanie dojścia do nich.

Sołtys Henryk Płodziszewski zaproponował, aby Wójt Gminy
poinformował, które drogi w gminie są gminne, powiatowe, wojewódzkie i kto
powinien je odśnieżać.



Radna Aleksandra Olewniczak zgłosiła awarie ulicznych lamp, z których
tylko jedna świeci.

Sołtys Stanisław Kuczyński zapytał kto odpowiada w gminie za
odśnieżanie, ponieważ zgłaszał odśnieżanie drogi w Kątach i do dnia
dzisiej szego nie jest odśnieżona.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił:
. wszystkie drogi są podzielone na cztery kategorie: krajowe, wojewódzkie,

powiatowe i gminne. Przez teren naszej gminy przebiegają drogi: krajowa
Ciechanów — Pułtusk, wojewódzka Ciechanów — Przasnysz i drogi
powiatowe: Chrzanowo — Opinogóra — Dzbonie, Przywilcz — Dzbonie,
Jałowa Wieś —— Kotermań — Kalisz, Szulrnierz — Wola Wierzbowska,
Wola Wierzbowska — Krasne, Ciechanów — Kąty — Opinogóra,
Kołaczków — Barańce, Opinogora — Zielona, Pałuki — Rembowo,
Opinogóra — Pałuki, Pałuki — Obidzino, Kołaczków — Zielona. Kolejność
odśnieżania dróg powiatowych ustala Powiatowy Zarząd Dróg w
Ciechanowie bez udziału gminy. W pierwszej kolejności odśnieżane są
drogi do gminy i szkół. Gmina odpowiada za odśnieżanie dróg gminnych.
Ogłoszony został przetarg i wyłoniono cztery najkorzystniej sze oferty -— 4
ciągniki z pługami a kierowcy to: Miklaszewski Marek, Miklaszewski
Mariusz, Chmielewski Piotr i Zmorzyński Dariusz. Kierowcy mają
przypisane rejony w gminie, a odśnieżać mogą tylko drogi gminne. Na
dzień dzisiejszy drogi są przejezdne i na razie nie widzimy potrzeby
odśnieżania. Odśnieżaniem kieruje pracownik Urzędu Gminy Pan
Sławomir Kubaszewski i proszę bezpośrednio do niego się zgłaszać pod
nr telefony 23-671—72-09,

. w projekcie budżetu gminy planujemy przygotowanie dokumentacji na
remont świetlicy w Kołakach Kwasach i Dzboniu. W związku z tym że,
projekt będzie przyjmowany w późniejszym terminie chcielibyśmy
Sprawę przyśpieszyć, ponieważ do końca stycznia będą przyjmowane
wnioski o dofinansowanie, możemy otrzymać 25 tys. zł. Proszę więc
Przewodniczącego Rady Gminy o przegłosowanie wniosku dotyczącego
rozpoczęcia przygotowania Opracowania dokumentacji na remont tych
dwóch świetlic i przeznaczenie po 10 tys. na każdąz dokumentacji.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
wniosek dotyczący rozpoczęcia przygotowań opracowania dokumentacji na
remont świetlicy w Kołakach Kwasach i Dzboniu.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła wniosek.



Pan Mieczysław Piotrowski zgłosił wniosek o ustawienie znaku kierunku i
miejscowości typu E-2a na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Opinogórze
Górnej nr 7516W Chrzanówek — Dzbonie z drogą nr 7518W Opinogóra ~—
Zielona, informującego o kierunku jazdy do miejscowości Klonowo i Dzbonie.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował, że wyjaśni sprawę
ustawienia znaku informacyjnego w Opinogórze Górnej.

Ad.gkt.12.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:
0 zostały złożone wnioski o dofinansowanie z PROW w ramach działania

„Odnowy wsi 2010” dla miejscowości Władysławowo, Wierzbowo i
Opinogóra Górna,

. wystąpiliśmy z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie
badania prób glebowych,

. w dalszym ciągu będziemy czynić starania sprzedaży budynku byłej
szkoły w Trętowie, musimy zlecić sporządzenie aktualnej wyceny i
dopiero wtedy ogłosimy kolejny przetarg,

. nabyliśmy nieodpłatnie 12 letni samochód pożarniczy „FIAT DUKATO”,
przekazany przez Komendę Powiatową Policji w Ciechanowie dla
jednostki OSP w Dzboniu. Samochód był dobrze utrzymany, ponieśliśmy
tylko koszty wymiany tylnych błotników i przemalowanie samochodu. W
związku z powyższym zleciliśmy wycenę 20-letniego ŻUKA, który był w
posiadaniu OSP Dzbonie i będziemy chcieli go sprzedać.

Ad.pkt.l3.

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Przewodnicząca Rady Gminy
Jolanta Grochowska zamknęła obrady II Sesji Rady Gminy.

L [,.-L'Protp'fółowała:
Przewodni ąca Rady Gminy

Elżbieta Porowska JolanrĘĘjgĄro owska
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