
PROTOKÓŁ NrX/O7
z X Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej w dniu 2 sierpnia 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 l 3
Radni nieobecni:

- Jabłoński Józef Cezary
- Kuc Andrzej

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:
1. 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
Piotr Czyżyk — inspektor ds. zamówień publicznych i pozyskiwania
środków pozabudżetowych

7. Alicja Stryczniewicz — podinspektor ds. planowania i inwestycji
8. Mieczysław Leszczyński — radny powiatu
9. Alina Zając — Izby Rolnicze
10.Michał Godlewski -— starszy posterunkowy Policji w Opinogórze
l l.Sołtysi wg listy obecności — 36

PnP—PJ!”

@

Pkt.1.
_

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. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokółu z IX Sesji Rady Gminy.
3. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące

uchwał sesyjnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.



5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę
Opinogóra Górna Powiatowi Ciechanowskiemu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania
kandydatów na ławników.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad nabywania, zbywania i
obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i najmu.

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

Ad.pkt.2.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski poinformował,
że protokół z IX 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 IX Sesji Rady Gminy z dnia 2 sierpnia 2007
roku.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski dał pod głosowanie
przyjęcie wniosku.

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

Ad.gkt.3.

Radny powiatu Mieczysław Leszczyński poinformował, że w dniu
dzisiejszym tj. 2 sierpnia br. została podpisana umowa z wykonawcą
przebudowy drogi Opinogóra — Dzbonie, której termin wykonania jest określony
do 15 października 2007 roku. Ponadto podziękował wszystkim tym, którzy
przyczynili się do budowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Woli
Wierzbowskiej .

Sołtys z Pomorza Alina Zając w imieniu mieszkańców podziękowała za
budowę drogi asfaltowej Opinogóra — Pomorze.

Ad.gkt.4

Skarbnik Gminy Elżbieta Kowalska zapoznała z proponowanymi
zmianami w budżecie gminy na 2007 rok, tj. zwiększenie dochodów
budżetowych w kwocie 72.208,34 zł i zmniejszenie w kwocie l.893,00 zł oraz



zwiększenie wydatków budżetowych W kwocie 382.209,14 zł i zmniejszenie
w kwocie 1000.000,00 zł. Następnie przedstawiła stosowny projekt uchwały.

Radny Dariusz Goździewski zapytał, co stało się z zaplanowaną kwotą
100 tys. zł na modernizację drogi Kołaki Budzyno.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że modernizacja drogi
w Kołakach Budzynie była planowana pod warunkiem pozyskania dodatkowych
środków pieniężnych, a starając się o środki finansowe musieliśmy zaplanować
własne środki pieniężne. Wniosek o dofinansowanie nie został zakwalifikowany
z uwagi na wysoki wskażnik „G” i pieniądze zostaną przeznaczone na inne
zadania inwestycyjne.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Gożdziewski dał pod głosowanie
Uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła Uchwałę

Ad.pkt.5.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska przypomniał, że na poprzedniej sesji
informował radnych i sołtysów o planowanym poszerzeniu drogi powiatowej
Opinogóra —— Dzbonie, chociaż ze względu na duży wzrost cen inwestycja może
nie zostać skończona w tym roku. Komplikuje się również sprawa położenia
chodnika w Opinogórze Dolnej. Inne gminy w powiecie partycypowały
w podobnych inwestycjach w granicach 100 tys. zł, o czym pisała prasa.
W związku z powyższym, żeby modernizacja drogi została zakończona i
położony chodnik, proponowałem dofinansowanie tej inwestycji w kwocie 100
tys. zł. Na poprzedniej sesji Radni nie wnieśli sprzeciwu, więc formalnością
będzie jeżeli na dzisiejszej sesji Rada Gminy podejmie właściwąUchwałę, którą
przekażemy do Starostwa.

Skarbnik Gminy Elżbieta Kowalska przedstawiła projekt uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ciechanowskiemu w
kwocie 100.000 zł.

Radny Dariusz Goździewski stwierdził, że z nieoficjalnych informacji
wynika, że Pan Wójt Gminy przekazał Powiatowi Ciechanowskiemu 110 tys. zł,
a na sesji majowej była mowa o znacznie mniejszej kwocie. Zapytał kto podjął
taką decyzj ę, czy Pan Wójt czy Rada Gminy?

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że na sesji majowej była
stawiana sprawa partycypacji w kosztach modernizacji drogi Opinogóra ~—



Dzbonie i nie była sfinalizowana, ponieważ nie odbył się przetarg i trwają
negocjacje co do wysokości tej partycypacji. Starostwo wystąpiło o
dofinansowanie budowy tej drogi w wysokości 150 tys. zł. U Pani Skarbnik jest
przygotowany projekt umowy na 100 tys. zł, który do chwili obecnej nie jest
podpisany. Jeżeli na dzisiejszej sesji radni podejmą Uchwałę o partycypacji w
kosztach budowy drogi to tą Uchwałę wraz z podpisaną umową przekażemy
dopiero do Starostwa. Ponadto należy podkreślić, że 23 kwietnia br. Rada
Gminy jednogłośnie również podjęła Uchwałę o udzieleniu pomocy Powiatowi
Ciechanowskiemu na kwotę 13 tys. zł z przeznaczeniem na wykonanie
dokumentacji na modernizację drogi Długołęka — Kołaczków.

Radny Dariusz Goździewski stwierdził, że nie przypomina sobie
propozycji Pana Wójta, widocznie nie uważał na sesji.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska przypomniał, że to wszystko jest
zapisane w protokóle z ostatniej sesji i radni mają możliwość zapoznania się z
jego treścią.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Opinogóra
Górna Powiatowi Ciechanowskiemu.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym większością głosów ( 11 za,
2 wstrzymujące) przyjęła Uchwałę.

Ad.pkt.6.

Sekretarz Gminy Beata Golasińska poinformowała, że 31 grudnia 2007
roku upływa kadencja obecnych ławników. Kandydatów na ławników zgłaszają
radom gminy prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje i związki zawodowe
oraz co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, stale
mieszkających na danym terenie w terminie do 30 czerwca 2007 roku.
Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców. Wybory ławników
odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym
upływa kadencja dotychczasowych ławników. Wybory dokonują rady gminy w
głosowaniu tajnym. Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje
zespół, który przedstawia na sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach
mając na uwadze kryteria określone w art. 158 (wylicza wymogi, jakie spełniać
musi każdy ławnik) i 159 (określa jakich iimkcji nie można łączyć z funkcjami
ławnika) ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Prezes Sądu
Okręgowego w Płocku zwrócił się do Rady Gminy o dokonanie wyboru na
kadencję 2008-2011 dwóch ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym



w Ciechanowie, w tym 1 osoby do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
W ustawowym terminie wpłynęły 2 zgłoszenia. Zostały one dokonane przez 25
obywateli mających czynne prawo wyborcze. W związku z tym Rada Gminy
nie będzie dokonywała wyboru ławników do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń
społecznych. Następnie poprosiła o zgłoszenie z pośród radnych chętnych do
pracy w zespole do przedstawienia Radzie Gminy opinii o zgłoszonych
kandydatach na ławników.

Z sali do pracy w zespole zostali zgłoszeni radni:
- Izabela Kołakowska
- Jolanta Grochowska
- Marian Pikus

Zgodnie z podaną propozycją Sekretarz Gminy Beata Golasińska
przedstawiła stosowny projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
uchwały w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia Radzie Gminy opinii
o zgłoszonych kandydatach na ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym
w Ciechanowie

Rada Gminy W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła Uchwałę.

Ad.];ktJ.

InSpektor ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków
pozabudżetowych Piotr Czyżyk wyjaśnił, że W załączniku nr 1 Uchwały
w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych
oraz ich wydzierżawiania i najmu, wprowadza się zmiany: wyrazy „Zbywania
nieruchomości — należy przez to rozumieć sprzedaż, oddanie w użytkowanie
wieczyste” zamienia się na „Zbywaniu albo nabywaniu nieruchomości — należy
przez to rozumieć dokonywanie czynności prawnych, na podstawie których
następuje przeniesienie własności nieruchomości lub przeniesienie prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej albo oddanie jej
w użytkowanie wieczyste”. Następnie przedstawiła stosowny projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan G-ożdziewski wniósł o podjęcie
uchwały w sprawie zmiany zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i najmu.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła Uchwałę.



Ad.gkt.8.

Radny Dariusz Goździewski stwierdził, że modernizacja drogi
w Kołakach Budzyno nie weszła do planu, a droga jest W bardzo złym stanie, na
środku jezdni powstał garb, przez który W samochodach są obrywane tłumiki.
Jeżeli jej stanu nie poprawimy to nadejdzie taki moment, że nie będzie
przejezdna. Może warto byłoby zastanowić się nad tańszym sposobem
remontu tej drogi poprzez potrójne spryskiwanie emulsją asfaltową.

Radny Michał Gnas zaproponował, aby na osiedlu ul. Mickiewicza
postawić kontener na śmieci. Ponadto pojemnik na plastik jest opróżniany
z opóźnieniem, zbyt często jest przepełniony i powstaje w ten sposób bałagan
wokół pojemnika. Również nie jest, a miał być ustawiony pojemnik na śmieci
na parkingu. Zapytał również kiedy będzie położony chodnik do Zygmuntowa
koło plebani w Opinogórze Górnej oraz dlaczego na stronie internetowej jest
udostępniony plan rozwoju tylko dwóch miejscowości gminy Opinogóra Górna.

Radny Kazimierz Rostkowski zwrócił uwagę, że żwir przywożony na
remonty dróg wiejskich przez firmę, która wygrała przetarg jest złej jakości.

Sołtys z Długołęki Zygmunt Wiśniewski zapytał:

- co z obietnicą autobusu, który miał kursować po zamknięciu szkoły
w Trętowie?

- kiedy będzie przedłużona linia autobusowa do Klonowa?
- kiedy będzie modernizacja drogi Długołęka — Kołaczków?

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił:

— na modernizację drogi w Kołakach Budzynie jest opracowana
dokumentacja i jej modernizacja nastąpi, tylko na razie nie wiemy kiedy.
Droga była zaplanowana, dokumentacja opracowana, część funduszy
zapewnione w budżecie, ponieważ występowaliśmy z wnioskiem o
dofinansowanie. Wniosek nie został zakwalifikowany i droga na razie nie
będzie modernizowana. Odnośnie potrójnego spryskiwania asfaltem na
bruk porozmawiam z fachowcami,

- wystąpimy do PUK Ciechanów 0 terminowe opróżnianie koszy na
plastiki oraz o ustawienie kosza na parkingu w Opinogórze Górnej.
Natomiast ustawienie kontenera na śmieci na osiedlu na razie nie jest
przewidziane, wszyscy mieszkańcy (poza dwoma) mają zawarte
indywidualne umowy z PUK Ciechanów,



w sprawie budowy chodnika przy plebanii są trzykrotne wystąpienia do
Starostwa, ale musimy się liczyć, że jeżeli budowa chodnika wejdzie do
planu to nasza gmina będzie musiała partycypować w kosztach budowy,

- jeżeli jest przywożony złej jakości materiał na remonty dróg gminnych, to
prosze o natychmiastowe zgłaszanie takich przypadków do Urzędu
Gminy i będziemy interweniować,

- Dyrektor GZEAS sprawdził jadąc w rannych godzinach autobusem do
Klonowa, że nie ma potrzeby uruchamiania dodatkowego autobusu, żeby
dzieci dojechały do Szkoły do Opinogóry Górnej, ewentualnie wystąpimy
tylko o wiekszy autobus,

- przedłużenie linii autobusowej do Klonowa nastąpi od 1 września br, po
przygotowaniu pętli autobusowej. Wystąpiliśmy o przekazanie
utwardzonego gruntu, który znajdował się w środku działki, ale Agencja
odmówiła i zaproponowała inną działkę po granicy gruntów,

- modernizacja drogi Długołęka — Kołaczków będzie wykonana, jest
zlecona dokumentacja.

Sekretarz Gminy Beata Golasińska wyjaśniła, że nie jest jeszcze
zatwierdzony plan rozwoju lokalnego gminy. W ubiegłym roku staraliśmy się o
dofinansowanie remontu świetlic wiejskich: w Łagunach i Władysławowie, a
podstawą wystąpienia z wnioskiem było opracowanie planu rozwoju
miejscowości. Dlatego zrobiliśmy na razie tylko dla tych dwóch miejscowości.

Ad.pkt.9.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:

- odbył się drugi przetarg na remont łazienek w Szkole Podstawowej
w Kołaczkowie, wybrana oferta opiewa na kwotę 83 tys. zł,

- w Kołaczkowie spalił się dom , dwie rodziny jedna z trojgiem dzieci
zostały bez dachu nad głową. Ze strony Urzędu Gminy co będziemy
mogli to pomożemy, ale prośba do sołtysów, żeby przeprowadzili zbiórkę
w sołectwach dla pogorzelców. W związku z pożarem wystąpiliśmy do
Zakładu Energetycznego o podłączenie skrzynki energetycznej
pogorzelcom, jak sie okazało najpierw trzeba uregulować opłatę,

— w związku na wysokim wskaźnikiem „G” naszej gminy, nie został
zakwalifikowany wniosek o dofinansowanie kanalizacji w Opinogórze
Górnej,

- podamy ogłoszenie do Tygodnika Ciechanowskiego o możliwości
wydzierżawienia budynku po szkole w Trętowie,

- było dużo dyskusji na temat zerwanego asfaltu w Opinogórze Górnej. Jest
to inwestycja finansowana przez Powiatowy Zarząd Dróg.



Prawdopodobnie asfalt, który położony był złej jakości, przepalony i
dlatego został zerwany i położony nowy,

— zakończona została budowa drogi W Chrzanowie i Baczach,
- prowadzone są prace wykończeniowe garaży budynku OSP w Opinogórze

Górnej,
— sprawa przejęcia gruntu po składzie buraczanym w Pałukach trwa cztery

lata, wystosowane zostały 23 pisma i prawdopodobnie następną decyzję
otrzymamy odmowną,

- będzie sprzedana działka przy parku za budynkiem Komisariatu Policji
w Opinogórze Górnej dla Muzeum z przeznaczeniem na zaplecze
gospodarcze,

- wyceniona została również działka przy budynku starej szkoły w
Opinogórze Górnej na kwotę ok. 40 tys. zł i budynek szkoły na kwotę
111 tys. zł,

- zmieniono dach na przystanku autobusowym na parkingu w Opinogórze
Górnej,

- został wykonany parking na krytym rowie przy Szkole Podstawowej w
Woli Wierzbowskiej, nasz koszt wyniósł 500 zł za żwir, drzewa usunęli
mieszkańcy, a prace wykonał PZD Ciechanów,

- za kwotę ok. 25 tys. zł zostały wymienione okna w części budynku
Urzędu Gminy,

- 6 sierpnia br. odbędzie się przetarg na sprzedaż trzech działek w
Kołaczkowie,

— zlecono włączenie pięciu lamp oświetleniowych W Kątach i dwóch lamp
w Przedwojewie.

Radny Dariusz Goździewski zapytał:

- w której kadencji będzie modernizowana droga w Kołakach Budzyno?
- jaki jest stan rezerwy budżetowej ?
- czy będzie włączona lampa uliczna w Kołakach Budzynie?

Radny Marian Pikus poinformował, że mieszkańcy Rąbieża zwracają się z
prośbą o ustawienie koło sklepu w Rąbieżu kosza na odpady.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił:

- modernizacja drogi w Kołakach Budzynie będzie zrobiona w tej kadencji,
- lampa oświetleniowa w Kołakach Budzynie będzie włączona ale

w późniejszym terminie,
-— rozważymy sprawę ustawienia kontenera na odpady w Rąbieżu.



Skarbnik Gminy Elżbieta Kowalska wyjaśniła, że stan rezerwy
budżetowej wynosił 70 tys. zł i została rozdysponowana przez Wójta Gminy
Zarządzeniem Nr 40/07 z dnia 29 czerwca br. z przeznaczeniem na wydatki
bieżące Urzędu Gminy tj: opłacenie zakupu usług konserwacji systemów
informatycznych, opracowanie dokumentacji oraz audytu w zakresie danych
osobowych jak również na zakup usług telefonii komórkowej i materiałów
biurowych.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Gożdziewski — w związku z pożarem
domu rodzinnego w Kołaczkowie poprosił sołtysów o przeprowadzenie zbiórki
wśród mieszkańców dla pogorzelców, jak również na dzisiejszej Sesji sołtysa
z Kołaczkowa o zbiórkę pieniężną wśród sołtysów i radną z Kołaczkowa
@ zbiórkę wśród radnych.

Radna Jolanta Grochowska poinformowała, że został powołany
Społeczny Komitet Odbudowy domu, składający się z sołtysa i radnej oraz
przedstawiciela rodziny poszkodowanej. W związku z powyższym zaapelowała
o pomoc finansowąi rzeczową dla tej rodziny.

Ad.nktJO.

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

Protokółowała: Przewodnic Rady Gminy
”» EŁLŚ

Elżbieta Borowska
JanEv
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