
PROTOKÓŁ eWZOll
z nadzwyczajnej IV Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej

w dniu 9 lutego 20] 1 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 — 15
Uczestniczyło — l4

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

Pl.-PWN?—

Pkt.].

Stanisław Wieteska — Wójt Gminy
Małgorzata Kołakowska — Z—ca Wójta Gminy
Beata Golasińska- Sekretarz Gminy
Ewa Wójcik Skarbnik Gminy
Piotr Czyżyk — kierownik referatu infrastruktury, gospodarki
nieruchomościamn rolnymi i ochrony środowiska
„Emil Świszcz — inSpektor ds. promocji gminy

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska powitała radnych,
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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu nr

U"!

POKL.09.05.00—l4—383/10 pt. „Wielki teatr małych aktorów”
dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
złożonego w ramach Działania 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na
obszarach wiejskich PO KL”.

.Podjęcie uchwaly w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Opinogóra Górna na rok 2011.
Wolne wnioski i zapytania.
Sprawy bieżące.
Zamknięcie obrad.

Radna Aleksandra Olewniczak poinformowała„ że w dniu dzisiejszym
złoży do Przewodniczącej Rady Gminy pismo zrzekające się z pełnienia
mandatu radnej Gminy Opinogóra Górna.



Ad.t.2.

lnspektor ds. promocji gminy Emil Świszcz wyjaśnił, że w związku z
ogłoszeniem pierwszego konkursu zamkniętego w 20l0 r. przez Mazowiecką
jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, Gmina Opinogóra Górna złożyła
wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
projektu w ramach Priorytetu IX — Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach, Działanie 9.5 — Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach
wiejskich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Komisja Oceny Projektów
dla Działania 9.5 pozytywnie oceniła wniosek, przyznając fundusze na jego
realizację w kwocie 49.939 zł. Realizacja projektu nastąpi po podpisaniu
umowy. Jednym z załączników wymaganym przy podpisaniu umowy jest
uchwała samorządu terytorialnego zatwierdzająca projekt. Projekt skierowany
jest do 45 osobowej grupy dzieci w wieku 10 —13 z klas lll—VI Szkoły
Podstawowej w Opinogórze i Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie,
wykazujących talent aktorski, cechujących się pcprawną wymową oraz
aparycją. W trakcie realizacji projektu przewidziane są m.in. wyjazdy studyjne
do teatru w Płocku gdzie będą prowadzone profesjonalne warsztaty z aktorami,
reżyserem, scenografem i charakteryzatorem. Dodatkowo zostanie
przeprowadzone szkolenie z Reakcji na Stres. Po zrealizowaniu ww. działań
przez wszystkich uczniów zostanie przedstawiona sztuka teatralna na
zakończenie projektu na deskach teatru w Płocku oraz w świetlicy wiejskiej w
Zygmuntowie. Następnie inspektor przedstawił stosowny projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie
Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 14 radnych, w sesji
uczestniczyło 14. jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr IV/ZS/ll w sprawie
przyjęcia do realizacji projektu nr POKL.09.05.00—14-383/10 pt. „Wielki teatr
małych aktorów” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego złożonego w ramach Działania 9.5. „Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich PO KL”.

Ad.nkt.3.

Skarbnik Gminy liwa 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.



Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 14 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2011.

Ad.9kt.4.

Radna Agnieszka Supińska zapytała czy będzie remontowana droga w
Przedwojewie w kierunku p. Banasiaka.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że @ remont tej drogi
występował na piśmie i otrzymał negatywną odpowiedż, ale do tego tematu
wrócimy.

Ad.pkt.5.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:

o na ostatniej Sesji Rady Gminy z udziałem sołtysów podana była
informacja o sprzedaży samochodu Żuk, który był w posiadaniu OSP
Dzbonie, rok produkcji 1989, przebieg 14.094 km, wartość pojazdu wg
wyceny rzeczoznawcy 760 zł, do dnia dzisiejszego nie było
zainteresowania kUpnem. Prośba o rozpropagowanie sprzedaży Żuka.
Jezeli nikt nie kupi to oddamy samochód na złom. Ogłoszenia o sprzedaży
nie będziemy zamieszczać w Tygodniku Ciechanowskim, ponieważ
ogłoszenie kosztowałoby prawie tyle co wycena,

. mimo starań i 10% partycypacji w kosztach budowy na dzień dzisiejszy
parking przed kościołem parafialnym w Opinogórze Górnej nie wszedł do
budowy. Będę czynił dalsze starania o wprowadzenie tej inwestycji do
budowy jeszcze w tym roku, jeżeli nie uda się w tym roku to w
przyszłym wrócimy do Sprawy,

. Sprawa budowy boiska „Orlik” — nie podjęta decyzja, Sprawa przełożona
na przyszły tydzień, ale prawdopodobnie nie otrzymamy dofinansowania
i zrezygnujemy z budowy

. na kolejnej sesji Rady Gminy rozstrzygniemy Sprawę odszkodowań za
grunty przy drodze Ciechanów — Przasnysz. Pan Marszałek proponuje
zrezygnować z odszkodowań,

' otrzymaliśmy pismo od Naczelnego Dyrektora Zarządu Dróg
Wojewódzkich, że wiata przystankowa w Przedwojewie zostanie
odbudowana,

. na budowę stadionu zostały złożone dwa wnioski, z jednego należy
zrezygnować. Kosztorys na budowę stadionu wynosi 1 mln. 860 tys. zł
z wniosku „Odnowa i rozwój wsi” otrzymamy na to zadanie niewiele
dofinansowania, a za własne fundusze nie będziemy budować. Drugi



wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie
ze środków Ministerstwa Sportu w wysokości 30%. Będziemy czekać na
decyzję, prawdopodobnie otrzymamy ją w maju lub czerwcu,
mieszkańcy sołectwa Bacze przeznaczyli z funduszu sołeckiego 7 tys. zł
na budowę łazienek w świetlicy wiejskiej, jest to kwota niewystarczająca.
W związku z powyższym proszę Panią Przewodniczącą o przegłosowanie
przyjęcia wniosku o dofinansowanie 9 tys. zł na materiały w tym na
zbiornik. Mieszkańcy deklarują w czynie społecznym wykonanie
łazienek,
mieszkańcy Zygmuntowa przeznaczyli z funduszu sołeckiego ll tys. zł na
ogrzewanie w świetlicy wiejskiej (wystarczy na zakup pieca i część
materiałów). Koszt ogólny podłączenia ogrzewania ok. 35 tys. zł
(z materiałem i robocizna). Również proszę Panią Przewodniczącą
o przegłosowanie przyjęcia wniosku o dofinansowanie 10 tys. zł na zakup
materiału,

Radny Stanisław Leszczyński zapytał, jeżeli mieszkańcy będą chcieli inne
świetlice remontować, czy również mogą liczyć na dofinansowanie

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że jeżeli będzie taka potrzeba
to będę za tym aby finansowo pomóc, ale tylko w zakupie materiałów,

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała wnioski pod
głosowanie:
— dofinansowanie remontu świetlicy w Zygmuntowie w kwocie 10 tys. zł
— dofinansowanie remontu świetlicy z Baczach w kwocie 9 tys. zł

Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła wnioski
dotyczące dofinansowania remontu świetlicy w Zygmuntowie i Baczach.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:

odbył się przetarg, który jeszcze nie jest rozstrzygnięty na dostarczanie
żwiru i gruzu na remonty dróg gminnych, do przetargu zgłosiło się sześć
firm,
przygotowujemy na 2 kwietnia br. następny przetarg na sprzedaż
budynku byłej szkoły w Trętowie,
8 lutego 2011 r. odbyło się Walne zabranie Spółki Wodnej, na którym
podniesiono składkę z 20 zł na 25 zł. Spółki Wodne zwracali się z prośbą
o dofinansowanie zakupu odmularki, odpowiedziałem, że jeżeli inne
gminy dofinansują to i ja wystąpię do Rady Gminy o przeznaczenie
odpowiedniego funduszu,



' przed Sesja byliśmy z radnymi na wizji lokalnej byłej szkoły w Dzboniu,
w związku z tym prosiłbym 0 wypowiedzi czy budynek wydzierżawić
czy przygotowywać do sprzedaży. Jeżeli do Sprzedaży to należałoby
wydzielić drogę i boisko, dokonać wyceny i dopiero ogłosić przetarg,

Radny Stanisław Leszczyński zaprOponował ogłoszenie budynku szkoły
w Dzboniu do dzierżawienia z możliwością kupna, a boisko można
zorganizować na placu po stawie, który można zasypać.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił., że powinniśmy zdecydować
albo budynek sprzedajemy albo wydzierżawiamy, proszę 0 wypowiedzi
na ten temat. Odnośnie zorganizowania boiska na placu po stawie, to
najpierw musimy wiedzieć czyj jest grunt, jeżeli Agencji to sprawa
przejęcia gruntu będzie trwała bardzo długo, przykładem jest sprawa
przejęcia gruntu w Pałukach ok. 27 pism. Ponadto chciałem dodać, że
zasypanie stawu nie będzie takie proste i na pewno potrwa, trzeba bardzo
dużo przywieźć gruzu czy też ziemi. W dłuższym okresie czasu po
ewentualnym przejęciu gruntu można zasypać.

Radny Mirosław Dąbrowski zapytał, czy można obie procedury
prowadzić razem tj. dzierżawa i sprzedaż.

Radny Marek Łuczkowski prOponował rozważyć możliwość utworzenia
boiska na placu po stawie, może tam lepiej by pasowało boisko.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że na każde zadanie musi być
oddzielna procedura z zachowaniem terminów, na dzierżawę oddzielnie i
na sprzedaż również oddzielnie. Sprawa boiska po stawie to również
dodatkowe koszty związane z zasypaniem i zniwelowaniem placu oraz
kwestia przejęcia terenu, która potrwa w czasie.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
wniosek dotyczący sprzedaży budynku po byłej szkole w Dzboniu.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli wniosek
dotyczący sprzedaży budynku po byłej szkole w Dzboniu.

Radny Stanisław Leszczyński — budowa stadionu była w planie jako
zadanie wieloletnie to dlaczego teraz z tego rezygnuj emy.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że mimo niewielkich środków
zamieściliśmy wykonanie „stadionu” z uwagi na punkty.



Z—ca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska wyjaśniła że, budowa
stadionu była jednym z zadań inwestycyjnych we wniosku „Odnowa i rozwój
wsi”. Budowa stadionu została zamieszczona w tym wniosku z uwagi na to,
żeby wniosek otrzymał wyższą punktację w ocenie. Tego zadania wieloletniego
nie wykreślamy z planu. Środki jakie pozostały do wykorzystania dla Opinogóry
w ramach tego działania zapewniają dofinansowanie do budowy stadionu w
niewielkim procencie. Z naszych informacji wynika, że w ostatnim naborze
wpłynęła bardzo duża ilość wniosków o dofinansowanie w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi””, a Urząd Marszałkowski mając określone środki będzie
ograniczał dofinansowanie. Stąd korzystniejsze dla nas będzie wycofanie
budowy stadionu z tego wniosku i oczekiwanie na ocenę drugiego wniosku,
gdzie dofinansowanie może wynosić 30 %. W przypadku otrzymania
dofinansowania 30% trzeba wykorzystać fundusze w danym roku, a więc już
teraz musielibyśmy zaplanować w budżecie wydatek co najmniej 1,5 mln.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
wniosek dotyczący wyłączenia z wniosku „Odnowa i rozwój wsi” zadania
inwestycyjnego ~ budowy boiska.

Radni w głosowaniu jawnym na stan 14 radnych większością głosów,
12 za, 2 przeciwne, przyjęła wniosek dotyczący wyłączenia z wniosku „Odnowa
i rozwój wsi” budowy boiska.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:

' może też zajść sytuacja, że z Ministerstwa Sportu również nie otrzymamy
dofinansowania na budowę boiska i wtedy czy za 1,8 mil. zł budować
boisko, czy budować drogi z których mieszkańcy korzystają na co dzień,

0 na dzisiejszej Sesji radni otrzymali na piśmie ogólną informacje
dotyczącą kosztów utrzymania szkół na terenie gminy, do tematu
wrócimy bardziej szczegółowo na posiedzeniach Komisji Rady.

Radny Andrzej Konwerski zapytał, czy są jakieś nowe wiadomości
odnośnie budowy wiatraków na terenie naszej gminy.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy nie ma
nowych informacji, Sprawa się przeciąga między innymi ze względu na
zmiany we władzach. Następnie Wójt Gminy zaprosił radnych i ich żony
na XXI Gminny Koncert z okazji Dnia Kobiet, który odbędzie się 7 marca
b. 0 godz. 13-je w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Gościem
Specjalnym będzie Jan Pietrzak



Admkt. „6.

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

Proto, ółowała: Przewodni ącyRady Gminy
@!” „@.

Elżbieta Borowska
Jolarę-

r @ chowska
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