
PROTOKÓŁ. NrIX/07
z IX Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej W dniu 30 maja 2007 r

w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej pod przewodnictwem
Przewodniczącego Rady Gminy Jana Goździewskiego

Obrady rozpoczęto o godz. 900i zakończono o godz. 1130.

Stan radnych 15
Uczestniczyło 1 5

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:
l.

weww

F”
7.
8.

9.

Stanisław Wieteska — Wójt Gminy
Małgorzata Kołakowska — Z-ca Wójta Gminy
Beata Golasińska — Sekretarz Gminy
Elżbieta Kowalska — Skarbnik Gminy
Wojciech Tymkowski — Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół
Zofia Pikus — Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Teresa Gołębiowska — Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Grażyna Ozimek — inspektor ds. inwestycji, gospodarki komunalnej
i ochrony środowiska
Mieczysław Leszczyński —— radny powiatu

10. Jacek Ruszczyński — Izby Rolnicze
ll.Alina Zając — Izby Rolnicze
12.Andrzej Chmielewski — Komendant Posterunku w Opinogórze Górnej
13.Jerzy Niedziałkowski —— Bank Spółdzielczy w Opinogórze Górnej
14.Stanisław Leszczyński — Prezes GS „SCH”
15.Sołtysi wg listy obecności —— 38

Pkt.] .

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

Stwierdził kworum władne do podejmowania prawomocnych uchwał,
oraz przeczytał porządek obrad Rady Gminy. Porządek sesji przewidywał.

1.
2.
3.

4.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokółu z Nadzwyczajnej VIII Sesji Rady Gminy.
Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące
uchwał sesyjnych.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.



5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla taryfowej grupy
odbiorców usług za zbiorowe odprowadzanie ścieków w miejscowości
Pomorze.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dopłat dla taryfowej grupy
odbiorców usług za zbiorowe odprowadzanie ścieków w miejscowości
Opinogóra Górna.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/27/07 Rady
Gminy Opinogóra Górna 2 dnia 23 marca 2007 r., oraz Uchwały
Nr VI/28/07 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 23 marca 2007 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji planu
gospodarki odpadami na lata 2004-2012.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
10.Wolne wnioski i zapytania.
] l.Sprawy bieżące
12.Zamknięcie obrad.

Ad.pkt.2.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski poinformował,
że protokół z Nadzwyczajnej VIII 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 Nadzwyczajnej VIII Sesji Rady Gminy z dnia
23 kwietnia 2007 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski dał pod głosowanie
przyjęcie wniosku.

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z Nadzwyczajnej VIII Sesji
Rady Gminy Opinogóra Górna

Ad.2kt.3.

Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące
uchwał sesyjnych — nie zgłoszono

Ad.t.4

Inspektor ds. inwestycji, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
Grażyna Ozimek przedstawiła propozycje taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:



3

- cena za 1 rn3 wody (1.80 zł) plus podatek od towarów i usług VATw wysokości 7 % (1,12 zł), cena brutto wynosi 1,92 zl,- cena za odprowadzanie ścieków w miejscowości Pomorze 15,99 złod jednej osoby za jeden miesiąc plus podatek od towarów i usług VATw wysokości 7 % (1,11 zł), cena brutto wynosi 17,10 zł od jednej osobyza jeden miesiąc,
- cena za 1 m3 ścieków w miejscowości Opinogóra Górna 3,51 zł pluspodatek od towarów i usług VAT w wysokości 7% (0,24 zł), cena bruttowynosi 3,75 zł,
— opłata za wodomierz, za punkt odbioru na miesiąc wynosi netto 1,00 złplus podatek od towarów i usług VAT W wysokości 7 % (0.07 zł), opłatabrutto wynosi 1,07 zł.
Następnie przedstawiła stosowny projekt uchwały

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski dał pod głosowanieUchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodęi zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła Uchwałę

Ad.gkt.5.

Inspektor ds. inwestycji, gospodarki komunalnej i ochrony środowiskaGrażyna Ozimek poinformowała, że proponuje się dopłatę dla taryfowej grupyodbiorców usług za zbiorowe odprowadzanie ścieków w miejscowości Pomorzew wysokości 6,92 zł od jednej osoby za jeden miesiąc plus podatek od towarówi usług VAT w wysokości 7% (0,48 zł), wysokość dopłaty brutto 7,40 zł odjednej osoby za jeden miesiąc. Następnie przedstawiła stosowny projektuchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcieuchwały w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usługza zbiorowe odprowadzanie ścieków w miejscowości Pomorze.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła Uchwałę.

Ad.pkt.6.

Inspektor ds. inwestycji, gospodarki komunalnej i ochrony środowiskaGrażyna Ozimek poinformowała, że proponuje się dopłatę dla taryfowej grupyodbiorców usług za zbiorowe odprowadzanie ścieków w miejscowościOpinogóra Górna w wysokości 0,75 zł/m3 plus podatek od towarów i usług VAT



w wysokości 7 % (0,05 zł), wysokość dopłaty brutto 0,80 zł/m3 odprowadzanych
ścieków. Następnie przedstawiła stosowny projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
uchwały w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług
za zbiorowe odprowadzanie ścieków w miejscowości Opinogóra Górna.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła Uchwałę.

Ad.pkt.7.

Inspektor ds. inwestycji, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
Grażyna Ozimek wyjaśniła, że na wniosek inwestora zostało wszczęte
postępowanie w sprawie zmiany zagospodarowania terenu działki nr 264/1 w m.
Władysławowo z terenu rolnego na zabudowę handlowo-usługową. Rada
Gminy 23 marca 2007 r. podjęła uchwały w sprawie: przystąpienia
do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego, oraz przystąpienia do sporządzenia
Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego. W wyniku
prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
opracowania w/w dokumentów planistycznych nie wybrano wykonawcy. Cena
złożonej oferty przekraczała znacznie wysokość środków zapewnionych
w budżecie na wykonanie usług. W związku z powyższym zachodzi
konieczność uchylenia podjętych uchwał i umieszczenie wniosku inwestora
w prowadzonym obecnie przetargu obejmującym opracowanie zmiany Studium
dla obszaru całej gminy. Następnie przedstawiła stosowny projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/27/07 Rady Gminy Opinogóra
górna z dnia 23 marca 2007 r. oraz Uchwały Nr VI/28/07 Rady Gminy
Opinogóra górna z dnia 23 marca 2007 r.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła Uchwałę.

Ad.pkt.8.

Inspektor ds. inwestycji, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
Grażyna Ozimek wyjaśniła, że zmiany Wprowadzone ustawą o odpadach
obligują Wójta Gminy do sporządzenia sprawozdania z realizacji planu
gospodarki odpadami, obejmującego okres 2 lat kalendarzowych, wg stanu na
dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres. Sprawozdanie z realizacji planu
Wójt przedkłada radzie gminy i zarządowi powiatu po upływie okresu
sprawozdawczego. Aktualizacja planu gospodarki odpadami gminy Opinogóra



Górna na przestrzeni lat 2004 — 2006 wykazała dwukrotny wzrost ilości
odebranych od mieszkańców śmieci. Wskazuje to na podejmowanie
pozytywnych działań w zakresie edukacji i stosowania się mieszkańców do
aktów prawa miejscowego oraz zawierania umów na odbiór odpadów.
Wprowadzanie selektywnej zbiórki; zakup pojemników na szkło i PCV
ograniczyło znacznie ilość niekontrolowanych wysypisk śmieci i spowodowało
uregulowanie składowania tych odpadów. Gmina realizuje cele zawarte w planie
gospodarki odpadami dla powiatu ciechanowskiego; czynnie uczestniczy
w utworzeniu Celowego Komunalnego Związku Gmin Regionu
Ciechanowskiego, rozwija system selektywnej zbiórki odpadów; prowadzi
edukację mieszkańców; zamknęła i zrekultywowała składowisko
w miejscowości Rembówko; które nie spełniało wymagań ochrony środowiska.
W dalszym etapie realizacja zadań w latach 2007 — 2012 będzie polegała na:
zapewnieniu budowy, utrzymaniu i eksploatacji wspólnie z gminami należącymi
do CKZGRC instalacji do odzysku; recyklingu, kompostowania w Woli
Pawłowskiej; wykonywaniu zadań związanych z rozwijaniem selektywnej
zbiórki, segregacji oraz magazynowaniu odpadów, w tym niebezpiecznych;
objęciu wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem zbiórki
odpadów; podejmowaniu dalszych działań edukacyjnych i prowadzeniu
właściwej polityki proekologicznej; racjonalnym zarządzaniu gospodarką
odpadami z wykorzystaniem wszystkich obowiązujących przepisów.
Sprawozdanie wskazuje na wykonanie zadań w latach 2004 —- 2006 zgodnie
z harmonogramem zawartym w Planie gospodarki odpadami na lata 2004 —
2012. Następnie Pani inspektor przedstawiła stosowny projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji planu gosPOdarki
odpadami na lata 2004 — 2012.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła Uchwałę.

Ad.pkt.9.

Skarbnik Gminy Elżbieta Kowalska zapoznała z proponowanymi
zmianami w planie wydatków, które mają na celu zabezpieczenie środków
finansowych na dokończenie budowy budynku garaży dla OSP Opinogóra.
Dodatkowa kwota 70.000 zł pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie
umów z wykonawcami robót. Następnie przedstawiła stosowny projekt
uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok



Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła Uchwałę.

Ad.nktJO.

Radny Jerzy Wójcicki poinformował, że operator, który wyrównywał
teren pod plac zabaw w Opinogórze Dolnej, nie wyrównał do końca placu,
ponieważ jest tam dużo szkła i plac nie został uporządkowany.

Sołtys z Pałuk Teresa Gołąb zapytała, kiedy będą załatwione sprawy
własnościowe placu i budynku po byłym składzie buraczanym w Pałukach,
ponieważ mieszkańcy w czynie społecznym chcieliby zagospodarować plac jak
i budynek, do którego wstawilibyśmy dla młodzieży stół pingpongowy.

Sołtys z Opinogóry Górnej Czarnecka Grażyna poprosiła o udzielenie
odpowiedzi na wnioski zgłoszone na zebraniu wiejskim w dniu 21 kwietnia
2007 r. oraz ustawienie na trasie Opinogóra — Długołęka od strony Długołęka
znaku informującego rozpoczęcie miejscowości Opinogóra Górna.

Sołtys z Pokojewa Jan Czaplicki zapytał, kiedy będzie można korzystać
z przyznanych funduszy na remonty dróg gminnych.

Radny Krzysztof Szczypek zgłosił potrzebę oznakowania miejscowości
Wierzbowo po obu stronach wsi.

Radna Izabela Kołakowska również zgłosiła potrzebę oznakowania
miejscowości Janowieta.

Radna Jolanta Grochowska zgłosiła wniosek o wycięcie krzewów
przydrożnych na drodze Pałuki — Kołaczków, a szczególnie na zakręcie do
Rembowa.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił:
- w Opinogórze Dolnej chcieliśmy uporządkować teren pod plac zabaw,

skoro jest tam dużo potłuczonego szkła to proponuję, aby mieszkańcy
sołectwa w czynie społecznym pozbierali to szkło,

- w Pałukach budynek po składzie buraczanym nie jest jeszcze własnością
gminy i nie możemy go przekazać dopóki nie będziemy właścicielami
gruntów pod budynkiem i placu,

— w sprawie oznakowania miejscowości zwrócimy się na piśmie do
Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie,

- zgłoszone wnioski na zebraniu w sołectwie Opinogóra Górna dotyczyły:
oświetlenia ulicy Konwerskiego — nie jest planowane; - budowy
chodnika od figurki do szkoły - wystąpiłem w tej sprawie z pismem do



Starosty i odpowiedź otrzymałem, że chodnik do planu nie wszedł,
—budowy kanalizacji ścieków — na pewno jest na uwadze podłączenie do
kanalizacji ul. Konwerskiego, ale w dalszej kolejności, na razie musimy
zakończyć to co jest już zaplanowane, oczyszczenia zwisających suchych
gałęzi drzew przy ul. Konwerskiego — wystąpimy w tej sprawie do
Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie, założenia mostka
umożliwiającego dojście do figurki -— zakupimy dwa kręgi na mostek,
możliwości przekazania budynku po zlewni mleka w Opinogórze Dolnej
na świetlicę wiejską — sprawę należy rozważyć, ponieważ 0 budynek
wystąpiły jeszcze dwa sołectwa: Opinogóra Dolna i Opinogóra Kolonia,
ponadto na razie jeszcze nie jesteśmy właścicielami gruntu, po przejęciu
gruntu na pewno wrócimy do sprawy, postawienia koszy na plastik i szkło
przy przepompowni ścieków na ul. Krasińskiego — na razie nie planujemy
ustawić pojemników,

— fundusz na remonty bieżące dróg gminnych Komisja rozdysponowała, na
wszystkie złożone podania zostaną udzielone odpowiedzi,

- w sprawie wycięcia krzewów przydrożnych zwrócimy się na piśmie do
Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie,

Ad.nktJl.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:
- zakończyła się kompleksowa kontrola w Urzędzie Gminy, która trwała

2,5 miesiąca. Podsumowanie jest dobre, finanse w Urzędzie Gminy są
prowadzone prawidłowo,

— w ramach Odnowy Wsi prawdopodobnie będzie pozytywnie załatwiony
wniosek o dofinansowanie remontu świetlicy w Łagunach,

- złożone zostały trzy wnioski w ramach Samorządowego Instrumentu
Wsparcia Rozwoju Mazowsza: na remont Szkoły Podstawowej
w Kołaczkowie, na budowę sieci głównej kanalizacji w centrum
Opinogóry Górnej i budowę drogi w Kołakach Budzyno do oczyszczalni,

- do Urzędu Marszałkowskiego zostały złożone dwa wnioski
o dofinansowanie kupna dwóch samochodów strażackich dla OSP
Sosnowo i Wola Wierzbowska,

- odbył się trzeci przetarg na kontynuację budowy budynku OSP
w Opinogórze Górnej, prace zostały podzielone na 5 zadań,

- będzie budowana droga żwirowa w Chrzanowie i Baczach,
- od początku roku szkolnego zostanie zatrudniony na cały etat pedagog dla

wszystkich szkół w gminie, jak też zwiększone będą godziny świetlicowe
w szkołach,

- odbyło się spotkanie z Dyrektorem PKS odnośnie uruchomienia
dodatkowych kursów autobusów, odpowiedź w tej sprawie otrzymamy
w ciągu dwóch tygodni,



podczas posiedzeń stałych komisji radni dokonali wizji lokalnej budynku
we Władysławowie, który można zakupić dla potrzeb mieszkańców na
świetlicę i remizę OSP. Po wizji radni zaakceptowali kupno
nieruchomości, ale na dzień dzisiejszy pojawiły się problemy prawne
związane z kupnem tej nieruchomości,
w związku ze złożonym podaniem o dofinansowanie remontu przejętego
przez mieszkańców Bogucina budynku po byłej zlewni mleka, w dniu
29 maja br. odbył się wyjazd Przewodniczącego Rady Gminy
z Przewodniczącymi stałych Komisji na wizję lokalną. Po wizji
uzgodniono, że mieszkańcy otrzymają 5 tys. zł i we własnym zakresie
zmienią dach na budynku,
przy okazji wyjazdu do Bogucina również odbyła się wizja budynku po
zlewni mleka w Łękach. Stwierdzono, że budynek nie nadaje się do
dalszego użytkowania i należy go zburzyć,
nie możemy zakończyć Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Opinogóra Górna, ponieważ czekamy na decyzję od Ministerstwa
Rolnictwa w sprawie odrolnienia ok. 110 hektarów,
z dniem 1 czerwca br. w Urzędzie Gminy zostaną zatrudnione trzy nowe
osoby na stanowisku: geodety, sprawy rolne i ochrona środowiska, oraz
w księgowości, wybrane w drodze konkursów na te stanowiska,
w tym roku jest planowane poszerzenie drogi powiatowej Opinogóra —
Dzbonie, chociaż ze względu na duży wzrost cen inwestycja może nie
zostać skończona w tym roku, oraz komplikuje się sprawa położenia
chodnika w Opinogórze Dolnej. Inne gminy w powiecie partycypowały w
podobnych inwestycjach w granicach 200 tys. zł, o czym pisała prasa. W
związku z powyższym, żeby modernizacja drogi został zakończona i
położony chodnik, proponuję dofinansowanie tej inwestycji w kwocie 100
tys. zł,
zakończona została budowa chodnika w Opinogórze Górnej,
trwa modernizacja drogi w Opinogórze Górnej,
w roku 2008 planowana jest nakładka asfaltowa na drodze Opinogóra —
Chrzanówek tj. na odcinku 5 km,
będziemy czynili starania o budowę chodnika z Opinogóry do
Zygmuntowa,
na rok 2008 jest planowana również budowa drogi Kołaczków —
Długołęka w miejscowości Wólka Łanięcka,
na rok 2009 planowana jest przebudowa drogi Dzbonie -— Koziczyn,
w 2010 roku nie zaplanowano żadnej drogi, ale wystąpimy z wnioskiem o
przebudowę drogi Wola Wierzbowska — Lipa, która jest w bardzo złym
stanle,
w 2011 roku planowana jest przebudowa drogi Wola Wierzbowska —~
Barańce oraz Wróblewo — Pałuki,



- odnośnie budowy dróg powiatowych była sugestia, żeby niektóre drogi
były budowane przy 50% współfmansowaniu gmin, a radny powiatu Pan
Mieczysław Leszczyński sugerował, żeby budować drogi w pierwszej
kolejności w tych gminach, które przeznaczą najwięcej pieniędzy. Jestem
przeciwny tej propozycji i uważam, że o kolejności budowy dróg
powiatowych powinien decydować przede wszystkim stan
i wykorzystanie drogi, a jeśli konieczna będzie partycypacja, to w
niższym procencie.

Radni do spraw przedstawionych przez Wójta Gminy nie wnieśli uwag.

Radny powiatu Mieczysław Leszczyński stwierdził, że jego wypowiedź
została źle zrozumiana przez Wójta Gminy, mówiłem, żeby określić zasady
i kryteria dofinansowania gmin, bo w takim układzie budowane byłyby drogi w
gminach bogatych a co z drogami w gminach biedniejszych. Również w naszej
gminie powinien być przyjęty wieloletni plan budowy dróg gminnych. Zapytał
czy w projektach planu jest ujęta budowa drogi Bacze —— Opinogóra.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że jest przyjęty plan budowy
dróg, który powinniśmy zrealizować do końca kadencji tj. budowa drogi
Kołaki Kwasy -— Wierzbowo — Janowięta, budowa drogi Czernice —— Elżbiecin,
i budowa drogi Opinogóra Kolonia —— Załuże — Pokojewo, Wilkowo — Rąbież
(łącznie ok. 18 km). W planie nie została ujęta budowa drogi Bacze —

Opinogóra, droga ta będzie uwzględniona w następnej kolejności.

Duyrektor GOK Zofia Pikus zaprosiła wszystkich mieszkańców na VIII
gminny piknik, który odbędzie się 24 czerwca 2007 roku.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska zaproponował zorganizowanie
wycieczki dla radnych i sołtysów do Torunia w dniu 27 lub 28 czerwca br.
Dla gwarancji udziału w wycieczce poprosił o wpłaty po 40 zł.

Ad.]tJZ.

. Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Przewodniczący Rady
Gmlny Jan Gożdziewski zamknął obrady IX Sesji Rady Gminy w Opinogórze
Górnej.

Protokółowała: Przewodnic

Elżbieta! Borowska Jan bb dziewski
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