
PROTOŁÓŁ NrVIII/2011
z VIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej
w dniu 7 lipca 201 I r. w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej

pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Gminy Jolanty Grochowskiej

Obrady rozpoczęto o godz. 1300 i zakończono o godz. 143 O .

Stan radnych - 14
Uczestniczyło - 12
Radni nieobecni:

. Agnieszka Supińska

. Adam Gąsiorowski

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

PII-”PJ!”:—

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:

I.
2.
3.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu 2 VII Sesji Rady Gminy.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Opinogóra Górna.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
Opinogóra Górna.

. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania
kandydatów na ławników.

. Podjęcie uchwały w sprawie Wprowadzenie zmiany do regulaminu
określającego tryb, sposób powoływania i odwoływania członków
zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego
funkcjonowania w gminie Opinogóra Górna.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla



osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich
pobierania.

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

Ad.pkt.2.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska poinformowała, że

protokół 2 VII 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 protokołu z VII Sesji Rady Gminy z dnia 26 maja 2011

roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
przyjęcie wniosku.

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół 2 VII Sesji Rady Gminy
Opinogóra Górna.

Ad.pkt.3.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła, że zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Opinogóra Górna dotyczą zaktualizowania kwoty
dochodów i wydatków, oraz przeliczenia i zaktualizowania nowego kredytu w
wysokości 150.000 zł, na, który w chwili obecnej po dokonaniu zmian w
zadaniach inwestycyjnych wskazuje budżet gminy. Następnie przedstawiła
stosowny projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała uchwałę pod
głosowanie.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 14 radnych, w sesji
uczestniczyło 12, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

Ad.pkt.4.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik poinformowała o propozycjach zmian w
budżecie gminy na 2011 rok. Szczegółowe zmiany zostały omówione w



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

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
przyjęcie uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 14 radnych, w sesji

uczestniczyło 12, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2011.

Ad.gkt.5.

Sekretarz Gmin Beata Golasińska wyjaśniła, że w październiku 2011
roku upływa kadencja obecnych ławników. Kandydatów na ławników zgłaszają
radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje i związki zawodowe
oraz co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, stale
zamieszkujących na danym terenie. Wyboru dokonują rady gminy w głosowaniu
tajnym. Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który
przedstawia na sesji swoja opinię o zgłoszonych kandydatach mając na uwadze
kryteria określone w art. 158 i 159 ustawy Prawo o ustroju sądów
powszechnych. Następnie Sekretarz Gminy przedstawiła stosowny projekt
uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła pod
głosowanie przyjęcie uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 14 radnych, w sesji
uczestniczyło 12, jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie powołania zespołu
ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

Ad.pkt.6.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Ewa Żórawska
wyjaśniła, że na jednej z poprzednich sesji 6 pażdziernika 2010 roku Rada
Gminy podjęta Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb,
sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
oraz szczegółowych warunków jego ńmkcjonowania. Uchwała ta została
przesłana do nadzoru prawnego, który zarzucił niezgodność @ 5, W którym było
„członków grup roboczych powołuje Wójt Gminy”, powinno być „członków
grup roboczych powołuje przewodniczący Zespołu lnterdyscyplinarnego w
formie pisemnej zgody z postanowieniem posiedzenia ww. Zespołu”. Następnie
Kierownik GOPS przedstawiła stosowny projekt uchwały.



Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła pod
głosowanie podjęcie uchwały.

Rada Gminy W głosowaniu jawnym, na stan radnych 14, w sesji
uczestniczyło 12, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie Wprowadzenia
zmiany do regulaminy określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania
członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego
funkcjonowania W gminie Opinogóra Górna.

Ad.|gkt.7

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ewa Żórawska
wyjaśniła, że na poprzedniej sesji Rada Gminy podjęła uchwałę W sprawie
określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również trybu ich pobierania. Po podjęciu Uchwała została przesłana
do Nadzoru Prawnego W Warszawie,który zalecił zmianę @ 8 który brzmiał „
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia”, powinno był „Uchwała wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2011 r.”
Następnie Kierownik GOPS przedstawiła stosowny projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła pod
głosowanie podjęcie uchwały.

Rada Gminy W głosowaniu jawnym, na stan radnych 14, W sesji
uczestniczyło 12, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie określenia
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu
ich pobierania.

Ad.pkt.8.

Wolne wnioski i zapytania — brak

Ad.gkt.9.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:



ogłoszony został przetarg na zaciagniecie kredytu, nikt nie przystąpił ze
względu na małą kwotę kredytu, zostanie zorganizowany kolejny
przetarg,
nasza gmina za udział w konkursie pn.: „Europejski Tydzień Sportu Dla
Wszystkich”, zajęła 10 miejsce W Polsce i otrzymaliśmy nagrodę
pieniężną w wysokości 5 tys. zł, za która zostanie zakupiony sprzęt
sportowy,
rozpoczynamy realizacje małych projektów tj. wymiana okien i podłogi
w świetlicy w Zygmuntowie i wymiana dachu w Woli Wierzbowskiej,
wyjaśniła się sprawa z budową markietu - będzie budowany,
będziemy się zastanawiać nad ograniczeniem oświetlenia ulicznego,
czasowe wyłączenie będzie w krótce przedmiotem analizy przez radnych,
została podpisana umowa na remont świetlicy W Dzboniu, a położenie
dachu mieszkańcy wykonają w czynie społecznym,
wykonano drogę dojazdowa w Rembówku o szerokości 5 m. Od
mieszkańców wpłynęło podanie o poszerzenie tej drogi na dalszym
odcinku, ponieważ nie może przejechać nią kombajn. Jeżeli Rada Gminy
wyrazi zgodę to w przyszłym roku byśmy ją poszerzyli do 6 m.
wykupując 2 m. gruntu na długości ok. 200 m..
dobiega końca remont sali dla GOK po byłym składzie na opał
jest problem z dachem na budynku Urzędu Gminy, podczas deszczu
przecieka. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie na termomodernizacje
Urzędu Gminy w tym wymiana pokrycia dachowego. Jesteśmy jednak na
dalekiej pozycji i jest mała szansa na pozytywne załatwienie wniosku,
również mamy kłopoty z naprawami oczyszczalni przydomowych,
podpisaliśmy umowę, że w ramach gwarancji do 5 sierpnia będą
naprawione,
5 sierpnia br. odbędzie się przetarg na sprzedaż budynku po byłej szkole
w Trętowie
29 lipca br. odbędzie się przetarg na sprzedaż budynku po byłej szkole
w Dzboniu,
15 lipca br. odbędzie się przetarg na sprzedaż budynku i działki po byłej
zlewni mleka w Opinogórze Dolnej,
na ukończeniu jest remont świetlicy w Baczach, mieszkańcy wykazali się
dużym zaangażowaniem.

Z-ca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska poinformowała, że za ostatni
okres rozliczeniowy (2 miesiące) koszt energii elektrycznej za wszystkie
punkty poboru wynosi 35.329,63 zł, koszt dystrybucji energii
energetycznej 7376,66 zł. W gminach Regimin, Czernice Borowe oraz
Grudusk zastosowano czasowe wyłączanie oświetlenia ulicznego. Około
godz. 2100 oświetlenie zostaje włączone do godz. 2400 , następnie lampy



gasną. W porze zimowej oświetlenie zostaje ponownie włączone
w godzinach 500 — 700 . Pozwala to na oszczędność energii elektrycznej
w wysokości 50% w porze zimowej oraz 70% w porze letniej. Biorąc pod
uwagę te wskaźniki koszt energii za 2 miesiące rozliczeniowe mógłby
oscylować w granicach 25.000 zł, koszt dystrybucji 5.200 zł. W ten
sposób rachunki zostałyby zmniejszone łącznie 0 12.000 zł za okres
rozliczeniowy, tj. około 48.000 zł w skali roku. Na terenie gminy
Opinogóra Górna znajduje się 40 punktów poboru, które należałoby
przystosować do czasowego wyłączania oświetlenia w porze nocnej.
Koszt wymiany 1 szt. to około 550 zł netto, tj. 27.000 zł brutto
za wszystkie punkty. W przypadku zastosowania tego rozwiązania zysk
z ograniczenia oświetlenia wyniósłby 21.000 zł w pierwszym roku.

Amun.

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