
PROTOKÓŁ NrV/2011
z nadzwyczajnej V Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej

w dniu 3 marca 2011 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 - 12
Radni nieobecni:
- Mirosław Dąbrowski
- Aleksandra Olewniczak
- Marek Łuczkowski

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

9.5995):—

Pkt.].

Stanisław Wieteska — Wójt Gminy
Małgorzata Kołakowska — Z-ca Wójta Gminy
Beata Golasińska — Sekretarz Gminy
Ewa Wójcik — Skarbnik Gminy
Ewa Żórawska — Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

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:

PWN:—'

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokółu z III Sesji Rady Gminy.
Przyjęcie protokółu z nadzwyczajnej IV Sesji Rady Gminy.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Opinogóra Górna.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Opinogóra Górna na rok 201 1.

. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego
pt. „Program aktywnej integracji w gminie Opinogóra Górna” w ramach
Programu Operacyjnego kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII:
Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 i upowszechnianie aktywnej
integracji, Poddziałanie 7.1.1 — Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy społecznej realizowanego przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej.



7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Sprawy bieżące.
9. Zamknięcie obrad.

Ad.gkt.2.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska poinformowała, że
protokół z III 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 III Sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2010
roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
przyjęcie wniosku.

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z III Sesji Rady Gminy
Opinogóra Górna.

Ad.t.3.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska poinformowała, że
protokół z IV 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 nadzwyczajnej IV Sesji Rady Gminy z dnia
3 stycznia 2011 roku

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
przyjęcie wniosku.

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

Ad.gkt.4.
Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła, że w związku z możliwością

pozyskania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 i terminem składania wniosków w 2011 roku na zadania realizowane w
2012 roku wprowadzamy do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Opinogóra Górna nowe przedsięwzięcie na lata 2011-2012 pn. „Rozwijanie



aktywności społeczności lokalnej poprzez remont świetlicy wiejskiej w
miejscowości Pomorze”. W 2011 roku zabezpieczamy środki na wykonanie
dokumentacji projektowo — kosztorysowej w kwocie 3.500 zł. Realizację tego
zadania uzależniamy od pozyskania środków z PROW w ramach Lokalnej
Grupy Działania „Ciuchcia Krasińskich” w wysokości do 70% wartości
przedsięwzięcia. Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła stosowny projekt
uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
przyjęcie uchwały

Rada Gminy w glosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 12, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

Radny Stanisław Leszczyński zapytał, czy remont świetlicy w Dzboniu
można włączyć do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich?

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że remontu świetlicy w
Dzboniu nie możemy zaliczyć do ww. projektu, ponieważ nie otrzymamy na to
środków finansowych, z uwagi na to, że remont dotyczy tylko wymiany dachu.
Dach zmienimy w tym roku za własne pieniądze, a na dalszy remont tejże
świetlicy złożymy wniosek

Ad.pkt.5.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik poinformowała o propozycjach zmian w
budżecie gminy na 2011 rok. Dotyczą one zabezpieczenia środków finansowych
na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przedsięwzięcie pn.
„Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez remont świetlicy
wiejskiej w miejscowości Pomorze” w kwocie 3.500 zł. Środki na to zadanie
pochodzą z przesunięcia wydatków bieżących w budżecie gminy. Następnie
Skarbnik Gminy przedstawiła stosowny projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
przyjęcie uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 12, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2011.



Ad.pkt.6.

Kierownik GOPS Ewa Żórawska wyjaśniła, że GOPS w Opinogórze
Górnej od 2008 roku realizuje projekty systemowe, współfinansowane z
Europejskiego Funduszu Społecznego i w każdym roku składany jest nowy
wniosek o dofinansowanie. W tym roku planujemy złożyć wniosek na
realizację projektu systemowego na całkowitą wartość 125.932,87 zł, w tym
wkład własny gminy stanowi 10,5% tj. 13.222,95 zł. Aby gmina mogła składać
wniosek o dofinansowanie, musi spełnić wymogi finansowe ~— wkład własny,
który może być do uczestników projektu skierowany w formie zasiłków
celowych, okresowych w zależności od sytuacji socjalno-bytowej. Projekt jest
skierowany do osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem
społecznym i nieaktywnych zawodowo. W projekcie przewidziane są
instrumenty aktywnej integracji: doradztwo zawodowe, kurs prawo jazdy, kurs
zawodowy, badania lekarskie Następnie Kierownik GOPS przedstawiła
stosowny projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła pod
głosowanie przyjęcie uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 12 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia do
realizacji projektu systemowego pt.: „Program aktywnej integracji w gminie
Opinogóra Góma” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-
2013, Priorytet VII: Promocja aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 — Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ad.pkt.7.

Nie zgłoszono wniosków i zapytań.

Ad.t.8.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:
. planujemy przeprowadzić remont budynku świetlicy w Kołakach

Kwasach z wygospodarowaniem jednego pomieszczenia socjalnego. W
związku z powyższym planuje wizje lokalną tego budynku z udziałem
Przewodniczących Rady Gminy i Komisji,

0 został sprzedany ŻUK, który był na wyposażeniu OSP Dzbonie za kwotę
1.000 zł,



ponieważ nie został sprzedany budynek po byłej szkole w Trętowie,
ponownie zleciliśmy wycenę, jak się okazało druga wycena jest droższa
od pierwszej,
został ogłoszony przetarg na przebudowę drogi gminnej w miejscowości
Bacze iChrzanówek,
został zaakceptowany wniosek na budowę boiska „Orlik” i otrzymamy w
br. dofinansowanie,
pozytywnie został również oceniony wniosek na adaptacje pomieszczeń
po byłym składzie opału na potrzeby GOK,
zlecono podział działki przy byłej szkole w Dzboniu, wydzielono 24 ary
na boisko i 30 arów z budynkiem,
7 czerwca br. odbędzie się uroczystość nadania imienia Gimnazjum
w Opinogórze Górnej ,
21 lutego br. byłem w tej sprawie u Biskupa Płockiego i zwróciłem się z
prośbą aby wstawił się do Marszałka Województwa Mazowieckiego w
sprawie budowy parkingu przy kościele parafialnym w Opinogórze
Górnej,
były prowadzone rozmowy w sprawie budowy biogazowi, jednak pojawił
się problem z pozyskaniem działki od Agencji,
w związku z budową centrum handlowego we Władysławowie w trakcie
Opracowania jest dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej
oraz skrzyżowania z drogą krajową. Z planu miejscowego wynika
poszerzenie drogi gminnej, co związane jest z koniecznością wykupienia
gruntu od właściciela prywatnego. Inwestor chce zawrzeć porozumienie
z gminą, z którego wynikać będzie kwestia finansowania inwestycji, tj.
wykup gruntu będzie po stronie gminy, budowa drogi w gestii inwestora.
Ponadto gmina będzie musiała sfinansować budowę oświetlenia
drogowego od Chrzanówku w stronę centrum handlowego w celu
poprawy bezpieczeństwa. Jednorazowy koszt wykupu gruntów i budowy
oświetlenia byłby znaczny, jednak możemy liczyć na wpływy z podatku
od działalności gospodarczej w wysokości około 270.000 zł rocznie. Zap
W kwestii podatków odbyliśmy ze Skarbnikiem Gminy spotkanie z
wiceprezydentem Miasta Ciechanów który obiecał udostępnić nam wzory
pism w tej kwestii. W związku z powyższym proszę Przewodniczącą
Rady Gminy o przegłosowanie wniosku dotyczącego wykupienia 10 arów
pod drogę,

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
wniosek dotyczący wykupu 10 arów z przeznaczeniem pod budowę drogi
do centrum handlowego we Władysławowie.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła wniosek.



. rozważamy w roku następnym likwidację szkoły we Władysławowie, w
związku z powyższym na zebraniach wyborczych w rejonie
Władysławowa pytałem o opinie i nie spotkałem się z protestami
rodziców,

0 otrzymaliśmy ofertę na przeprowadzenia badań archeologicznych na
terenie gminy. Z informacji wynika, że wykopaliska pochodzą z III wieku
a pozyskane odkopaliska pozostały by w gminie, mieszkańcy dostaliby
odszkodowania. Firma przygotowałaby wniosek o dofinansowanie, ale
gmina najpierw musiałaby wyłożyć 15 tys. zł, wniosek należałoby
złożyć do 8 marca br. Czy radni popierająto przedsięwzięcie?

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
wniosek dotyczący badań archeologicznych.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła wniosek

Radny Krzysztof Szczypek zapytał, czy do wniosku na badania
archeologiczne można dołączyć finansowanie remontu cmentarzy?

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że nie można remontu
cmentarzy podłączyć do wniosku o przeprowadzenie badań archeologicznych.

Zastępca Wójta Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że mieszkańcy
Władysławowa, Pomorza, Chrzanowa, Chrzanówka i Elżbiecina nie są
przeciwni likwidacji szkoły we Władysławowie. Na zebraniach wyborczych
sołtysów zwracali uwagę na zorganizowanie dowozu dzieci do szkoły w
Opinogórze. Obecnie w tym obwodzie jest 92 dzieci w wieku szkolnym (tzn.
Szkoła podstawowa i gimnazjum). Z tego aż 48 uczniów uczęszcza do szkół w
Ciechanowie, co stanowi ponad 52% uczniów z obwodu szkoły we
Władysławowie. Ponadto Zastępca Wójta poinformowała, że w drugim półroczu
we wszystkich naszych szkołach zostały wprowadzone dodatkowe zajęcia
pozalekcyjne. Zajęcia te wpłyną na wzrost poziomu nauczania a jednocześnie
pozwolą nam uniknąć wypłaty wysokich dodatków wyrównawczych dla
nauczycieli na koniec roku.

Ad.t.9.

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

Protokółowała: Przewodni ący ady Gminy
Wwa r

VElżbieta Borowska Jol r howska


