
PROLOKÓŁ Nr_x/201_1
z X Nadzwyczaj nej Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej w dniu

30 września 20] 1 r. w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej pod
przewodnictwem Przewodniczącej Rady Gminy Jolanty Grochowskiej

Obrady rozpoczęto o godz. 900 i zakończono o godz. 1200.

Stan radnych - 15
Uczestniczyło - 14
Radny nieobecny:

. Stanisław Marek Łuczkowski

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

1.
2.
3.
4.

Pkt.l.

Stanisław Wieteska — Wójt Gminy
Małgorzata Kołakowska - Z—ca Wójta Gminy
Beata Golasińska — Sekretarz Gminy
Ewa Wójcik — Skarbnik Gminy

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:

l.
2.
3.

4.
5.
6.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
Opinogóra Górna.
Wolne wnioski i zapytania.
Sprawy bieżące.
Zamknięcie obrad.

Ad.pkt.2.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska poinformowała, że
protokół z IX 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 IX Sesji Rady Gminy z dnia 11 sierpnia 2011
roku.



Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
przyjęcie wniosku.

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

Ad.pkt.3.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że sesja nadzwyczajna została
zwołana głównie w celu Wprowadzenia koniecznych zmian w budżecie
dotyczących projektów unijnych. Brak dokonania tych zmian w budżecie
mógłby skutkować częściową utratą dofinansowania. Ponadto celem sesji jest
uzyskanie opinii radnych, co do przebudowy drogi o długości 800 m
Janowięta — Kołaki Kwasy. Na budowę tych dróg złożyliśmy wniosek unijny,
który znalazł się na liście rezerwowej. Jednocześnie na tą sumę i inwestycję
został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 tzw: „schetynówki”. Czekając na
rozstrzygnięcie, została położona jedna warstwa asfaltu na drodze Dzbonie —
Wierzbowo. W ostatnich dniach otrzymałem informację, że jest możliwość
dofinansowania budowy tych dróg w ramach „schetynówki”. Należałoby
wykonać drugą warstwę asfaltu na drodze Dzbonie — Wierzbowo oraz wykonać
odcinek drogi Kołaki Kwasy — Janowięta. Na to trzeba byłoby zaciągnąć kolejny
kredyt i zadłużenie gminy wzrosłoby do 49%. Drogi są w dobrym stanie. Na
obu drogach byliśmy z wizją lokalną z przewodniczącą rady oraz i z-cą
przewodniczącej rady gminy i przewodniczącymi komisji. Ponadto na
dzisiej szej sesji też będziemy chcieli rozważyć temat ograniczenia oświetlenia
w gminie.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska powiedziała , że
proponowane drogi nie są w najgorszym stanie i nie jest konieczne zaciąganie
kolejnego kredytu na dalszą ich budowę z tzw. „schetynówki. W związku
z powyższym dała pod jawne głosowanie: czy zaciągamy kredyt i budujemy
drogi z tzw. „schetynówki”

Rada. gminy W głosowaniu jawnym jednogłośnie nie przyjęła wniosku
o zaciągnięcie kredytu na budowę dróg z tzw. „schetynówki”

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik poinformowała o propozycjach zmian
w budżecie gminy na 2011 rok, które zostały szczegółowo 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 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2011.

Ad.pkt.4.

Radna Anna Koral zapytała co się dzieje z uszkodzonym samochodem
strażackim we Wierzbowie i kto sfinansuje jego remont. Prawdopodobnie jest
uszkodzona skrzynia biegów, gdyż jeździł nim nieuprawniony kierowca.
Ponadto zwróciła uwagę, że będąc w Urzędzie Gminy kilkakrotnie nie zastała
niektórych pracowników o godz. 745 na stanowiskach pracy , również była
świadkiem jak o godz. 1530 grupowo pracownicy opuszczali Urząd Gminy,
a nawet spotkała się z oburzeniem pracownika, że o godz. 1530 chce załatwić
sprawę. Również zwróciła uwagę na brak zastępstw w Urzędzie Gminy.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że jest zaskoczony taką
wypowiedzią radnej, od lat nie było skarg na pracowników, niech się
wypowiedzą inni radni na ten temat.

Radna Agnieszka Supińska również była zdziwiona wypowiedzią radnej
Anny Koral, ponieważ zawsze kiedykolwiek załatwiała sprawy w Urzędzie
Gminy była miłe i kulturalnie załatwiana.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska też była zaskoczona
wypowiedzią radnej Anny Koral, nie zdarzyło się jej żeby była żle obsłużona w
Urzędzie Gminy.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że Urząd Gminy jest
to nieduży zakład pracy i można zatrudnić jeszcze kilku pracowników żeby
były zastępstwa, ale staramy się oszczędnie funkcjonować i np. kierownika
USC zatrudniliśmy na 1/2 etatu, teraz dodatkowo zleciliśmy zadania
i zwiększyliśmy etat do %. Jeżeli radna zauważyła pewne nieprawidłowości
w naszej pracy to dlaczego nie zgłosiła do Wójta Gminy wcześniej, a dopiero
na Sesji Rady Gminy.

Radna Anna Koral stwierdziła, że w Urzędzie Gminy są pracownicy
zdyscyplinowani, ale są też tacy, że chodzą jak chcą, wychodzą wcześniej
i grupowo, jeżeli Pan Wójt chce to zbiorę podpisy odnośnie obsługi
interesantów, ponieważ są to przypadki nie pojedyncze lecz wielokrotne.



Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że jest w Urzędzie Gminy
rejestr, w który pracownicy sie Wpisują jeżeli mają potrzebe wyj ścia wcześniej,
ponadto nam wszystkim chodzi o efektywność pracy. Nie jest prawdą,
że pracownicy chodzą jak chcą. Pracownicy starają się efektywnie pracować,
stanowimy zespół, który pozyskuje sukcesywnie znaczące fundusze unijne.
Odnośnie awarii samochodu strażackiego we Wierzbowie to nie było zgłoszenia
naprawy, samochód jest sprawny a kierowcy samochodów strażackich
są z odpowiednimi uprawnieniami. Jako prezes straży i wójt jestem
informowany o potrzebie dokonania remontu.

Radny Robert Goździewski stwierdził, że wiele razy pracownicy
załatwiają sprawy po godzinach, poświęcają czas na zebrania, więc ten czas
powinni sobie odebrać 2 godzin pracy.

Przewodnicząca Rady Gminy zapytała, na których pracowników
są skargi.

Radna Koral Anna stwierdziła, że są skargi m.in. na podatki, jak też na to,
że nie ma zastępstwa za kierownika USC.

Radny Stanisław Leszczyński stwierdził, że wójt gminy pewnie przyjmie
uwagi do pracy pracowników, zdyscyplinuje ich bardziej i interesanci będą
zadowoleni.

Ad.pkt.5. -

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:

o nie został sprzedany budynek po byłej szkole w Trętowie, nikt nie
przystąpił do przetargu przy obniżce 60%. Będziemy musieli wyłożyć
kolejne pieniądze na przeprowadzenie remontu dachu oraz zlecenie
kolej nej wyceny przez rzeczoznawcę,

. zostały sprzedane dwie działki za budynkiem starego Urzędu Gminy,
o nie przeprowadzamy wycinki krzewów, ponieważ nie ma funduszy na

zatrudnienie bezrobotnych, jest tylko jeden pracownik gospodarczy,
który z trudem utrzymuje porządek w samej miejscowości Opinogóra
Górna,

0 we wszystkich sołectwach odbyły się zebrania dotyczące podziału
środków z funduszu sołeckiego,

. został dopracowany nowy rozkład jazdy i od 1 października, myślę,
że nie będzie problemów z dowozem dzieci do szkoły na terenie gminy
jak i do Ciechanowa.



Radny Adam Gąsiorowski zapytał dlaczego z jednej miejscowości jedne
dzieci mają zwracane za bilety a inne nie.

Dyrektor GZEAS Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że zwrot kosztów za
dowóz dzieci obowiązuje jeżeli odległość dziecka do szkoły przekracza 3 km.
dla dzieci z klas I — IV, natomiast dla dzieci z klas V—Vl odległość 4 km.
i dlatego z tej samej miejscowości młodsze dzieci otrzymują zwrot, a starsze już
nie.

Radny Stanisław Leszczyński zapytał co się dzieje z budynkiem szkoły
w Dzboniu?

Z-ca Wójta Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że przeprowadzono remont
dachu który przeciekł i został ogłoszony przetarg na dzierżawę, który odbędzie
się 20 października br.

Radny Mirosław Dąbrowski zapytał czy będzie prowadzony remont dachu na
szkole w Woli Wierzbowskiej.

Wójt gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że został złożony wniosek na
termomodernizacje, który m.in. obejmuje wymianę dachu na szkole w Woli
Wierzbowskiej. Jednak szanse są małe, ponieważ jesteśmy na 66 miejscu,
a zakwalifikowanych jest tylko 15 wniosków. Ponadto jak wcześniej było
wspominane, proponuję wrócić do tematu ograniczenia oświetlenia w gminie.
Są pogłoski, że Wójt Gminy chce wyłączyć oświetlenie, ale jako Wójt Gminy
rozważam możliwości i oszczędności, daję pod dyskusję, ponieważ
w sąsiednich gminach takie ograniczenie już jest wprowadzone od kilku lat.
Jeżeli byśmy wyłączyli oświetlenie od godz. 2300 do 4 rano, to oszczędność
byłaby z tego tytułu ok. 48 tys. zł w skali roku, ale za wymianę Zegarów koszt
byłby ok. 28 tys. zł. Daję temat pod rozwagę.

Radny Stanisław Leszczyński zapytał ile kosztuje oświetlenie w naszej
gminie i dobrze byłoby, żeby radni otrzymali taką informacje. Stwierdził, że
w innych gminach, w których został ograniczony czas oświetlenia nasiliły się
kradzieże. Ponadto w Dzboniu jeżeli wyłączymy oświetlenie to będzie bardzo
niebezpiecznie i zwiększą się ilości wypadków. Nie jestem za ograniczeniem
czasu oświetlenia, może bardziej zdyscyplinować sołtysów, żeby natychmiast
zgłaszali awarie, aby lampy nie świeciły się cała dobą.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła, że w tym roku zostało już
wydatkowane 68 tys. zł na oświetlenie uliczne, a na następną sesję
przygotujemy taką informację.



Radny Adam Gąsiorowski zapytał, czy Wójt Gminy dysponuje ziemią —
wierzchnią warstwą gruntu z budowy markietu we Władysławowie.

Wójt gminy wyjaśnił, że jest to prywatna sprawa inwestora i do
zagospodarowania ziemi z wykopów wójt gminy nic nie ma. Ponieważ ziemie
i tak inwestor musiałby wywieźć to zdecydowaliśmy o przywiezieniu części
ziemi na byłe wysypisko śmieci w Patorach, przywiezione zostało już ok. 100
samochodów i jeszcze będzie przywiezione ok. 40 samochodów.

Ponadto wójt gminy zapytał radnych czy są chętni, aby wspólnie z sołtysami
po najbliższej sesji pojechać na wycieczkę do gminy Krasne.

Radni wyrazili akceptacje na wspólny wyjazd z sołtysami do sąsiedniej
gminy Krasne.

Ad.t.6.

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

Protokółowała: Przewodnic _ący Rady Gminy
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