
PROTOKÓŁ NrV/07
z V Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej W dniu 27 lutego 2007 rokuw lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej pod przewodnictwem

Przewodniczącego Rady Gminy Jana Goździewskiego

Obrady rozpoczęto o godz. IOOOi zakończono o godz. 1300.
Stan radnych 15
Uczestniczyło l 5

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

W*JPNWPENPT”

9.

Stanisław Wieteska — Wójt Gminy
Małgorzata Kołakowska — Z-ca Wójta Gminy
Beata Golasińska —— Sekretarz Gminy
Elżbieta Kowalska — Skarbnik Gminy
Zofia Pikus — Dyrektor GOK
Teresa Gołębiowska — Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy SpołecznejHalina Larenta — Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
Grażyna Ozimek — inspektor ds. inwestycji, gospodarki komunalneji ochrony środowiska
Piotr Czyżyk —inspektor ds. zamówień publicznych i pozyskiwania
środków pozabudżetowych

10.Mieczysław Leszczyński — radny powiatu
] l.Janusz Sosnowski — radny powiatu
l2.Jacek Ruszczyński —-— Izby Rolnicze
l3.Alina Zając -— Izby Rolnicze
14.Andrzej Chmielewski — Komendant Posterunku
15.Jerzy Niedziałkowski — Dyrektor BS
16.Ireneusz Różalski —— „IROMED”
l7.Sołtysi wg listy obecności - 39

Pkt.].

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski otwierając sesję powitałradnych i zaproszonych gości.

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

l.
2.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokółu z IV Sesji Rady Gminy.



3. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące
uchwał sesyjnych.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007.

5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Celowego Komunalnego
Związku Gmin Regionu Ciechanowskiego.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007 ~—-— 2011
i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii w Trętowie — Pełzach
Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej do
rozdysponowania funduszy na remonty dróg wiejskich.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
10.Podjecie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę

Opinogóra górna Powiatowi Ciechanowskiemu.
11.Podjecie uchwały w sprawie ustalenia zabezpieczenia w formie weksla In

blanco wraz z deklaracją wekslową.
12.Wolne wnioski i zapytania.
l3.Sprawy bieżące
14.Zamknięcie obrad.

Następnie minutą ciszy uczczono śmierć sołtysa z Elżbiecina Zdzisława
Nawrockiego.

Ad.pkt.2.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Gożdziewski poinformował,
że protokół z IV 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 IV Sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006
roku.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Gożdziewski dał pod głosowanie
przyjęcie wniosku.

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



Ad.pkt.3.

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

Ad.]gktA.

Teresa Gołębiowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
wyjaśniła, że Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych jest corocznie opracowywany. Do głównych zadań programu
należy: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych od alkoholu ; udzielanie rodzinie, w których występują
problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności
ochrony przed przemocą W rodzinie ; prowadzenie profilaktycznej działalności
informacyjnej i edukacji w szczególności dla dzieci i młodzieży; wspomaganie
działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych. Następnie przedstawiła stosowny projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła Uchwałę.

Ad.pk.5.

Grażyna Ozimek lnspektor ds. inwestycji, gospodarki komunalnej
i ochrony środowiska wyjaśniła, że dla realizacji zadań własnych gmin powstała
idea utworzenia Celowego Komunalnego Związku Gmin, którego celem będzie
wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków
niezbędnych do realizacji kompleksowego regionalnego programu gospodarki
odpadami. W dniu 21 września 2004 r w Ciechanowie podpisano list intencyjny
w sprawie opracowania i wdrożenia zintegrowanego systemu gospodarki
odpadami dla Gmin powiatów: ciechanowskiego, makowskiego, przasnyskiego
i pułtuskiego. Władze Samorządowe podejmą działania zmierzające do
utworzenia, opracowania i wdrożenia kompleksowego zintegrowanego systemu
gospodarki odpadami. W celu realizacji powyższego zadania Samorządy
utworzą celowy zinstytucjonalizowany Związek Gmin. Stworzenie
nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z uwagi na
koszty, jest możliwe jedynie przy współudziale wielu gmin. Z tego powodu
powstanie Związku uznaje się za uzasadnione. Dla zarejestrowania Związku
Międzygminnego konieczne jest przedstawienie organowi prowadzącemu
rejestr, kompletu uchwał właściwych Rad o utworzeniu Związku. Aby proces



rejestracji przebiegał sprawnie i szybko, Rady powinny przyjąć uchwały tej
samej treści. Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami Regionu
Ciechanowskiego jest jedną z instalacji przewidzianych do realizacji w Planie
Gospodarki Odpadami Województwa Mazowieckiego, a także umożliwi
dostosowanie gospodarki odpadami do wymogów dyrektyw Unii Europejskiej
dotyczących ochrony środowiska. Następnie przedstawiła stosowny projekt
uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
uchwały w sprawie utworzenia Celowego Komunalnego Związku Gmin
Regionu Ciechanowskiego.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła Uchwałę

Ad.nktń.

Piotr Czyżyk inspektor ds. zamówień publicznych i pozyskiwania
środków pozabudżetowych przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na
lata 2007 — 2011 i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjecie
uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła Uchwałę
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy na lata 2007 — 2011 i zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Ad.pkt.7.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że o likwidacji szkół mówi się
nie tylko w naszej gminie. Jest to problem ogólnokrajowy. Sytuacja filii
w Trętowie-Pełzach przedstawiana była za zebraniach wiejskich wyborczych jak
i na posiedzeniach stałych Komisji Rady Gminy i nie było głosów przeciwnych
do zamiaru likwidacji tej szkoły. Aktualnie w filii w Trętwie-Pełzach uczy się
15 dzieci w klasach łączonych, w tym w klasie „O” — 4 uczniów, w klasie
„I” — 5 uczniów, w klasie „II” — nie ma uczniów, w klasie „III” — 6 uczniów. Ze
wstępnego rozeznania wynika, że w roku szkolnym 2007/2008 do klasy „O”
będzie uczęszczać maksymalnie 5 osób, czyli łącznie 14 uczniów. Z danych
ewidencji ludności wynika, że w najbliższych latach nie przewiduje się wzrostu
liczby dzieci w tejże szkole. Subwencja na 1 ucznia wynosi 4316,85 zł,
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Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski
wniósł o podjęcie

Uchwały.

Z sali zostali zgłoszeni radni, którzy wyrazili zgodę do pracy W Komisji:1. Jabłoński Józef Cezary2. Kaminski Mirosław
3. Szczypek Krzysztof

. Supińska Agnieszka

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
Uchwały.



Ad.nkt.9.

Elżbieta Kowalska Skarbnik Gminy zaproponowała zmiany w budżeciegminy na 2007 rok. Zmiany dotyczyły zwiększenia dochodów budżetowychgminy w kwocie 198.503 zł i zmniejszenia w kwocie 10.804 zł oraz zwiększeniawydatków budżetowych w kwocie 86.000 zł. Następnie przedstawiła stosownyprojekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcieuchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła Uchwałę
Ad.nktJO.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że w budżecie Starostwa na2007 rok jest przewidziany remont drogi powiatowej przez Opinogórę Górna.Ponieważ inne gminy partycypują w kosztach budowy dróg powiatowych więcproponujemy symboliczny udział naszej gminy w kwocie 10 tys. zł. Następnieprzedstawił stosowny projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjecieuchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę OpinogóraGórna Powiatowi Ciechanowskiemu.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła Uchwałę.
Ad.gkt.1 1.

Skarbnik Gminy Elżbieta Kowalska wyjaśniła, że zabezpiecza się nakwotę 249,969,84 PLN w formie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową,wykonanie umowy z dnia 13.12.2006 roku o dofinansowanie projektu„Przekwalifikowanie zawodowe nową szansą dla rolników Gminy OpinogóraGórna” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego RozwojuRegionalnego 2004 —— 2006. Następnie przedstawiła stosowny projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcieuchwały w sprawie ustalenia zabezpieczenia w formie weksla In blanco wrazz deklaracją wekslową.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła Uchwałę.



Ad.pkt.12.

Radny powiatu Mieczysław Leszczyński podziękował Wójtowi Gminy
za przesłanie kserokopi pism kierowanych do władz powiatowych i poprosił
aby w dalszym ciągu radni powiatowi otrzymywali do wiadomości pisma które
są kierowane do Starosty lub Zarządu Powiatowego Dróg w Ciechanowie.
W kserokopiach było pismo dotyczące parkingu przy Szkole Podstawowej
w Woli Wierzbowskiej, sprawę tą osobiście poparłem i otrzymałem odpowiedź,
że sprawa jest do zrealizowania przy 50% partycypacji gminy. Uważam, że
warto podjąć to przedsięwzięcie. Ponadto poinformował, że 14 lutego odbyło się
Walne Zgromadzenie Spółek Wodnych, na którym zatwierdzono składkę na
poziomie roku ubiegłego tj. 19 zł z 1 ha i płatne w dwóch ratach. Prośba do
sołtysów o współpracę i przekazanie mieszkańcom, że jeżeli rolnik nie wniesie
opłaty w terminie to jeszcze przez dwa miesiące nie będą naliczane odsetki, ale
po tym dodatkowym terminie sprawy będą kierowane do komornika.

Radny Andrzej Kuc zwrócił się z prośba o poparcie i wystąpienie do
władz powiatowych o modernizacje drogi Pomorze — Grędzice, która
bezpośrednio krzyżuje się z drogą kraj ową.

Radny Jerzy Wójcicki zapytał, jaką kwotą będzie dysponowała Komisja
przyznająca fundusze na remont dróg wiejskich? Ponadto zaproponował, aby
Komisja wzięła pod uwagę zbudowanie przejścia dla dzieci (ścieżki) do Szkoły
w Opinogórze Górnej od głównej drogi powiatowej wzdłuż muru.

Sołtys z Pałuk Teresa Gołąb zapytała kiedy będzie wyremontowana droga
po składzie buraczanym w Pałukach, ponieważ czterech rolników nie ma
wyjazdu. Również zwróciła się z prośba o okopanie drogi rowami od strony
Przytoki.

Sołtys z Pajewa Króli Zdzisław Makowski zapytał kiedy będzie położony
asfalt na drodze Łęki — Paj ewo Króle?

Sołtys z Pokojewa Jan Czaplicki zaproponował, aby Komisja, która
będzie jezdziła po drogach zwracała uwagę na zaorywanie poboczy dróg przez
rolników oraz wyciąganie dużych kamieni z pół na pobocza dróg.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił:
- w sprawie parkingu przy Szkole Podstawowej w Woli Wierzbowskiej na

razie był bym ostrożny, ponieważ nasz budżet jest rozplanowany i jest
też wiele innych równie ważnych wydatków, więc proponowałbym, aby
radni powiatowi po raz kolejny postawili tą sprawę na swoim forum,



wystąpimy do Starosty o modernizację drogi powiatowej Pomorze —
Grędzice,
na remonty bieżące dróg wiejskich W budżecie gminy jest zaplanowane
50 tys. zł,
sprawa przejęcia placu po byłym składzie buraczanym trwa od 4 lat,
wysłanych było około 18 pism w tej sprawie i placu nie możemy przejąć.
Plac jest Skarbu Państwa, chcemy go przejąć nieodpłatnie. Droga
dojazdowa do gospodarstw m.in. do Pani Gołąb musi być przejezdna,
ewentualnie na tą drogę skierujemy równiarkę.
w budżecie na rok 2007 nie ma budowa asfaltu na drodze Łęki —— Pajewo
Króle, jest planowana w latach następnych,
odnośnie worywania się rolników w pasy drogowe trudno się
wypowiadać, sprawy te należałoby zgłaszać na policję,

Ad.nkt.l3.

Piotr Czyżyk inspektor ds. zamówień publicznych i pozyskiwania
środków pozabudżetowych wyjaśnił, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy, Wójt
Gminy jest zobowiązany informować Radę o zmianach w Zasobie Mienia
Komunalnego za rok ubiegły. W 2006 roku zaistniały zmiany w zasobie mienia
komunalnego:

sprzedano nieruchomość ze stawem położoną w rn. Kobylin, oznaczoną
w ewidencji jako działka nr 165 o powierzchni 1.2841 ha,
sprzedano nieruchomość rolną zabudowaną budynkiem mieszkalno-
gospodarczym złożoną 2 działek nr 16/2 i nr 16/3 o łącznej powierzchni
0,1356 ha, położona w m. Kobylin,
przejęto w drodze decyzji administracyjnych (podziałowych) prawo
własności do wydzielonych poszerzeń dróg gminnych w Pokojewie
działki o nr-ach 9/1, 10/ l, %, 1/6 o łącznej pow. 0,1050 ha, w Sosnowie
działki o nr—ach 32/1, 47/1, 57/1, 58/1, 33/1 o łącznej pow. 0,5781 ha,
uzyskano w drodze komunalizacji tytuł prawny do nieruchomości:
zabudowanej położonej W rn. Wola Wierzbowska oznaczonej w ewidencji
jako działka nr 37 o pow. 0,0457 ha (świetlica); zabudowanej
nieruchomości położonej w m. Laguny oznaczonej w ewidencji jako
działka nr 183, 184 o łącznej pow. 0,1443 ha (świetlica i OSP);
zabudowanej nieruchomości położonej w m. Klonowo oznaczonej
w ewidencji jako działka nr 4 o pow. 0,0493 ha (zlewnia mleka),
sprzedano nieruchomość niezabudowaną położoną w m. Pałuki oznaczoną
w ewidencji gruntów jako działka nr 91/1 0 pow. 0,1807 ha
W roku bieżącym dokonano sprzedaży dwóch działek budowlanych

położonych w m. Opinogóra Dolna, tj. działka nr 88 o pow. 0,2450 ha i działka
nr 93 o pow. 0,2207 ha. Nabyto w drodze darowizny działkę położoną w m.



Pokojewo z przeznaczeniem na drogę gminną. Działka ta oznaczona jest
numerem 1/l, posiada powierzchnię 735 rn2 .

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:
- na posiedzeniach stałych Komisji Rady przedstawiana była sprawa

pozyskiwania funduszy unijnych. Aby o pieniądze występować trzeba
mieć przygotowaną dokumentację. W związku z powyższym trwa
przygotowanie dokumentacji na budowę drogi Rąbież—Wilkowo—Załuże,

- również będą czynione starania o pozyskanie funduszy unijnych na
budowę drogi w Chrzanówku,

- przygotowane są trzy wnioski 0 Fundusze Odnowy Wsi Polskiej na
remont świetlicy w Łagunach i Władysławowie oraz remont byłej
stołówki na osiedlu w Opinogórze Górnej,

- przygotowana jest dokumentacja na remont łazienek w Szkole
Podstawowej w Kołaczkowie,

- od 1 marca będzie realizowany wniosek o przekwalifikowaniu rolników.
- w związku z odejściem osób na emerytury, odbyły się konkursy na

zatrudnienie pracowników tj. pracownika ds. unijnych, pracownika w
księgowości za Panią Czerwińska, pracownika na podatkach za Panią
Kowalską, kierownika USC na % etatu i dyrektora GZEAS-u na % etatu,

- 10 stycznia br. odbyło się spotkanie z Dyrektorem Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad z udziałem sołtysa i radnego z Pomorza w
sprawie modernizacji drogi przez Pomorze. W wyniku dyskusji będą
wprowadzone zmiany za ok. 100 tys. zł tj. przez miejscowość Pomorze
będzie wydzielony trzeci pas ruchu, zostanie położony chodnik poza
poboczem i wykonany będzie zjazd na drogę gminną,

- po zakończeniu kampanii wyborczej do samorządu wiejskiego, na Sesję
Rady Gminy zaprosimy sołtysów, którzy nie zostali wybrani na następną
kadencję celem uroczystego podziękowania za pracę,

- zaproponował Przewodniczącemu Rady 0 przegłosowanie wniosków:
l. upoważnienie Wójta Gminy o wystąpienie z pismem do Starosty o

sfinansowanie dokumentacji na budowę drogi powiatowej Długołęka— Kołaczków na odcinku przez Wólkę Łanięcką,
2. wprowadzenie odpłatności mieszkańcom za prywatne grunty

przekazane pod budowę dróg gminnych
- Wójt Gminy zaprosił wszystkie Panie, a sołtysów i radnych poprosił o

przywiezienie żon na organizowany uroczysty koncert z okazji „Dnia
Kobiet”, w którym udział wezmą soliści i zespół z GOK Opinogóra Górna
oraz gość specjalny Krystyna Sienkiewicz wraz z Szymonem Kuszarskim
i Filipem Borowskim, a który odbędzie się 7 marca o godz. 1300.- Wójt Gminy zaprosił również mieszkańców naszej gminy do wzięcia
udziału w III Gminnym Konkursie Tradycyjnych Wypieków
Wielkanocnych, który odbędzie się 23 marca br,
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Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęciewniosku upoważniającego Wójta Gminy o wystąpienie na piśmie do Starosty osfinansowanie dokumentacji na budowę drogi powiatowej Długołęka —Kołaczków na odcinku przez Wólkę Łanięcką.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła wniosek.
Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęciewniosku wprowadzającego odpłatność przy pozyskaniu prywatnych gruntówpod budowę dróg gminnych.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła wniosek.
Radny Kazimierz Rostkowski zapytał czy jest przewidziany remont drogiKobylin -— Kołaczków.

Radny Dariusz Goździewski zapytał czy byłaby szansa zwiększeniaprzeznaczonej kwoty na bieżące remonty dróg, ponieważ 50 tys. zł na pewnobędzie kwotą nie wystarczającą. Drogi w gminie wymagają poważnychremontów m.in. jest taka droga w Goździąch.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że drogi w gminie muszą byćprzejezdne, powołana Komisja przejedzie po wszystkich zgłoszonych drogach izdecyduje o przyznanym funduszu na remonty.

Komendant Posterunku Andrzej Chmielewski wyjaśnił, że jeżeli będązgłoszenia odnośnie zaorywania poboczy dróg lub wyciągania kamieni napobocza, to będzie osobiście kontrolować i nakładać kary. Ponadtopoinformował o stanie beZpieczeństwa w gminie.

Przedstawiciel Centrum Obsługi Doradztwa „EUROL” z MakowaMazowieckiego poinformowała zebranych o ofercie pomocy rolnikom wwypełnianiu wniosków w ramach PROW.

Ad.nkt.14.

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Przewodniczący RadyGminy Jan Goździewski zamknął obrady V Sesji Rady Gminy w OpinogórzeGórnej.

Protokółowała:

Przewodnicśącżfwady
GminyElż „geta Borowska Jan G

'
e ski


	102608
	102640
	102709
	102738
	102807
	102837
	102905
	102934
	103003
	103032

