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PROTOKÓŁ NrXIV/07

V Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej w dniu 11 grudnia 2007 r
w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej pod przewodnictwem

Przewodniczącego Rady Gminy Jana Goździewskiego

Obrady rozpoczęto o godz. lOOOi zakończono o godz. 1230.

Stan radnych 15
Uczestniczyło l 4

Radny nieobecny:

Spoza

=P
PJPJY_

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Pkt.].

Teresa Matuszewska

Rady Gminy W sesji uczestniczyli:

Stanisław Wieteska — Wójt 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
Elżbieta Pełka—Karpińska inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej
i ochrony środowiska
Alicja Stryczniewicz — podinspektor ds. planowania i inwestycji
Janusz Sosnowski — radny powiatu
Mieczysław Leszczyński — radny powiatu
Alina Zając — Izby Rolnicze
Jacek Ruszczyński — Izby Rolnicze
Andrzej Chmielewski — Komendant Posterunku Policji w Opinogórze
Górnej
Stanisław Leszczyński — Prezes GS „SCH”
Sołtysi wg listy obecności — 37

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 XIII Sesji Rady Gminy.
3. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące

uchwał sesyjnych.
4. Podjęcie uchwały W sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów

wymiaru podatku rolnego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od

nieruchomości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od

środków transportowych.
7. Podjęcie uchwały W Sprawie określenia wzorów formularzy informacji

deklaracji podatkowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Chrzanówek,
Długołęka, Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra Kolonia,
Kołaczków, Kołaki Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo,
Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska
i Zygmuntowo gmina Opinogóra Górna.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych na
pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę
Opinogóra Górna oraz przyjęcia Regulaminu gospodarowania tymi
środkami.

10.Wolnc wnioski i zapytania.
l l.Sprawy bieżące
12.Zamknięcie obrad.

Ad.pkt.2.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski poinformował,
że protokół z XIII 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 XIII Sesji Rady Gminy z dnia 28 listopada
2007roku.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski dał pod głosowanie
przyjęcie wniosku.

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



Ad.pkt.3.

Stanisław Leszczyński Prezes GS „SCH” w Opinogórze Górnej zwrócił
się z prośbą do Rady Gminy aby radni rozważnie podeszli do ustalenia stawek
podatku od nieruchomości na 2008 roku . Gminna Spółdzielnia „SCI—I”
w Opinogórze Górnej płaci duży podatek do gminy. W związku z powyższym
prośba o nie podwyższanie stawek podatku od nieruchomości lub ulgowe
potraktowanie Gminnej Spółdzielnie „SCH”.

Ad.2kt.4.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że Komunikatem Prezesa
GUS-u z dnia 17 października 2007 roku została ogłoszona średnia cena skupu
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku w wysokości 58,29 zł
za lq. Proponuje się obniżyć cenę 1 q skupu żyta stanowiącej podstawę do
naliczenia podatku rolnego z kwoty 58,29 zł za 1 q do kwoty 50,00 zł za 1 q, co
stanowi Spadek () 16,58 %. W tej sytuacji podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego
wyniesie 125,00 zł. Na posiedzeniach stałych Komisji radni szczegółowo
analizowali proponowane stawki podatkowe na 2008 rok i pozytywnie je
zaakceptowali. Sąsiednie gminy : Ciechanów, Czernice, Krasne, Grudusk, w
których odbyły się sesje, cenę żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku
rolnego przyjęli w wysokości 50 zł.

Skarbnik Gminy Elżbieta Kowalska przedstawiła projekt uchwały
w Sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia
podatku rolnego.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan radnych 15, na sesji
uczestniczyło 14, większością głosów ( 13 za, 1 wstrzymujący) przyjęła
Uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do
naliczenia podatku rolnego.

Ad.pkt.5.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska Wyjaśnił, że podatek od nieruchomości
nie był zmieniany od dwóch lat. Od 2005 r podatek nie był podwyższany i
dlatego też zwiększenie o 1,5 zł (przy możliwości podwyżki o 4 zł) nie będzie
dużym obciążeniem — średnio 50 gr rocznie przez 3 lata. Przypomniał
obowiązujące dotychczasowe stawki podatku od nieruchomości, proponowane
stawki przez Ministra Finansów oraz propozycje Rady Gminy na 2008 rok



( informacja stanowi załącznik do protokółu). Przyjmując minimalne podwyżki i
stu procentowe wpłaty podatku od nieruchomości do budżetu gminy w 2008
roku powinno wpłynąć ogółem 223.873 zł, czyli więcej od roku bieżącego 0
18.576 zł. Projekt uchwały jest przygotowany, będzie dany pod głosowanie i
radni zdecydują czy uwzględnić prośbę Prezesa GS „SCI—P”. Preponowane
stawki podatku od nieruchomości na 2008 rok nie są wygórowane w
porównaniu z innymi sąsiadującymi gminami

Skarbnik Gminy Elżbieta Kowalska przedstawiła projekt uchwały
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan radnych 15, na sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Ad.]łktń.

Skarbnik Gminy Elżbieta Kowalska poinformowała, że nie preponuje się
podwyżki stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok, w związku
z powyższym przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan radnych 15, na sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Ad.t.7.

Skarbnik Gminy Elżbieta Kowalska wyjaśniła, że każdy podatnik jest
zobowiązany do uiszczenia należności zobowiązań według deklaracji określonej
we wzorach formularzy: tj. wzór deklaracji na podatek od nieruchomości, na
podatek rolny i podatek leśny. Następnie przedstawiła projekt uchwały
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł 0 podjęcie
uchwały.



Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan radnych 15, na sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła uchwał w sprawie określenia wzorów
formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Ad.nkt.8.

Podinspektor ds. planowania inwestycji Alicja Stryczniewicz wyjaśniła,
że na sesji Rady Gminy w dniu 16 października br. została podjęta uchwała
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
fragmentów miejscowości gminy Opinogóra Górna. Uchwała wraz
z dokumentacją planistyczną zostały przekazane Wojewodzie celem
sprawdzenia ich zgodności z prawem. W dniu 14 listopada otrzymaliśmy od
Wojewody zapytanie czy stawka procentowa opłaty planistycznej z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości ustalona w planie w wysokości 25% jest
jednakowa dla wszystkich funkcji występujących w planie. Na poprzedniej sesji
w dniu 28 listopada Rada Gminy przyjęła uchwałę, w której stawka ta została
zmniejszona do 10% dla funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej oraz do 20% dla
pozostałych funkcji. Procedura sporządzenia planu jest długa i skomplikowana,
a ostatnim jej elementem jest publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego. W chwili obecnej posiadamy dwie uchwały
uchwalającej plan. Aby Wojewoda mógł przekazać treść uchwały do publikacji
niezbędne jest uchwalenie tekstu jednolitego planu. Następnie przedstawiła
projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentów wsi:: Chrzanówek, Długołęka, Dzbonie, Elżbiecin,
Opinogóra Górna, Opinogóra-Kolonia, Kołaczków, Kołaki-Budzyno, Kotermań,
Pomorze, Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola
Wierzbowska i Zygmuntowo gmina Opinogóra Górna.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjecie
uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan radnych 15, na sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi:
Chrzanówek, Długołęka, Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra-
Kolonia, Kołaczków, Kołaki—Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo,
Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska i Zygmuntowo
gmina Opinogóra Górna.

Ad.nkt.9.

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno — Administracyjnego Szkół
Wojciech Tymkowski wyjaśnił, że corocznie w budżecie są określane środki
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finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki
zdrowotnej. Do gospodarowania tym funduszem jest opracowany regulamin,
który określa gospodarowanie środkami funduszu; osoby uprawnione do
korzystania z funduszu zdrowotnego; zasady i warunki przyznawania pomocy
zdrowotnej. Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie przeznaczenia
środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych
przez Gminę Opinogóra Górna oraz przyjęcia Regulaminu gospodarowania tymi
środkami.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
uchwały

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan radnych 15, na sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie przeznaczenia
środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych
przez Gminę Opinogóra Górna oraz przyjęcia Regulamin gospodarowania tymi
środkami.

Ad.9kt.10.

Sołtys z Przedwojewa Jerzy Klimkowski zapytał dlaczego komisja, która
jeździ w terenie i kontroluje przestrzeganie przepisów utrzymania czystości
i porządku w gminie nie wszystkich jednakowo traktuje, np. w Przedwojewie
jedni płacili mandaty, inni nie, dlaczego?

Komendant Posterunku Andrzej Chmielewski wyjaśnił, że podczas
kontroli wszyscy są jednakowo traktowani i w Przedwojewie właściciele
nieruchomości którzy nie mieli zawartych umów z PUKiem wszyscy zapłacili
mandaty.

Ad.pkt.ll.

Wójt Gminy poinformował:
- 21 listopada br. odbył się wyjazd przewodniczących Rady Gminy,

przewodniczących stałych Komisji, Wójta Gminy, Zastępcy Wójta
i Sekretarza Gminy do gminy Wiśniewo i Glinojeck. We Wiśniewie
obejrzeliśmy, szkoły ogrzewane sprasowaną trociną. Koszt opalania jest o
50% mniejszy. Myślę, że warto się zastanowić nad wymianą ogrzewania
w naszym urzędzie gminy,

- w Glinojecku obejrzeliśmy drogę zbudowaną tańszą i nowszą
technologią, koszt budowy 1 km wyniósł 120 tys. zł, z gwarancją na trzy
lata. Uważam, że warto tą metodą wybudować w roku 2008 chociaż jedną
drogę w naszej gminie
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hala sportowa w Opinogórze Górnej jest udostępniania na zajęciapozalekcyjne sportowe: w piątki i niedziele dla Klubu Sportowegoz Opinogóry Górnej oraz pozostałej młodzieży, a we wtorki i czwartki dlaKlubu Sportowego „JURAND” z Ciechanowa, który nieodpłatnieprowadzi dla dwudziestu chłopców kl. IV — V szkoły podstawowejz terenu gminy zajęcia 2 piłki siatkowej
Klub Sportowy z Opinogóry Górnej „Opia” plasując się na 3 miejscu wrozgrywkach B klasy Ciechanowskiego Okręgowego Związku PiłkiNożnej, po pierwszej turze rozgrywek, na 11 drużyn zakwalifikowali sięna III miejsce w powiecie
przy GOK Opinogóra powstał Klub Dobrej Gospodyni, zadeklarowało siędo pracy 43 osoby, fachowe doradztwo zapewnia Ośrodek DoradztwaRolniczego z Poświętnego. W związku z tym trzeba będzie do GOKzakupić niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego,
powstało Opinogórskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych.Założeniem Stowarzyszenia jest uzyskanie pomocy finansowej dla osóbniepełnosprawnych ale zakres działalności został rozszerzony.Stowarzyszenie to wystąpiło z wnioskiem o dofinansowanie wyposażeniai remontu pomieszczenia na świetlicę we wsi Pałuki po byłej wadzeburaczanej,
Starosta Powiatu poinformował pismem, że „z uwagi na przesunięciew planie modernizacji drogi powiatowej Długołęka — Kołaczków na 2009rok wydatkowanie w bieżącym roku kwoty 13 tys. zł na ten cel byłobyniecelowe. Plan modernizacji dróg powiatowych przyjęty przez RadęPowiatu Ciechanowskiego we wrześniu br. przesądził o tym, że praceinwestycyjne na drodze Długołęka — Kołaczków rozpoczną się dopierow 2009 roku. Koszt tej inwestycji wyniesie 500 tys. zł. Przyjęte przezpowiat ciechanowski zasady partycypacji przez samorządy gminnew kosztach inwestycji na drogach powiatowych zakładają priorytetowepotraktowanie w zakresie kolejności i zakresu prac dróg, w kosztachktórych samorząd będzie partycypował w 50%.”
w dniu dzisiejszym odbyłem spotkanie z Szefem Zarządu Drógw Ciechanowie w sprawie budowy drogi w Chrzanówku i chodnika odZygmuntowa w kierunku plebanii w Opinogórze Górnej. Również padłasugestia partycypacji w kosztach budowy w wysokości 50%. Ponieważtaką stawkę procentową przyjęła Rada Powiatu, jest prośba do radnychpowiatowych z naszej

gminą
aby jeszcze raz zawnioskowali na swojejsesji o zmianę tej decyzji i zmniejszenie procentowej partycypacjisamorządów gminnych w budowie dróg powiatowych,

w dniu dzisiejszym Państwowa Komenda PSP Ciechanów przyprowadzisamochód Volswagen Bus dla OSP Opinogóra za 30 tys. zł, którego samowyposażenie jest na wartość 50 tys. zł. Za samochód zapłacimy w 2008 r,



- 28 listopada br odbyła się nadzwyczajna Sesja Rady Gminy, na której
radni podjęli uchwałę o przystąpieniu przez gminę Opinogóra Górna do
przedsięwzięcia pt. „Wirtualny Ciechanów - elektroniczny system obsługi
mieszkańców powiatu ciechanowskiego”.

Radny powiatu Mieczysław Leszczyński wyjaśnił, że Rada Powiatu
ustaliła 50% odpłatność gmin przy budowie dróg powiatowych, ponieważ nie
mogła inaczej postąpić gdyż były gminy, które deklarowały dużo większy udział
partycypacji w budowie.

Radna Jolanta Grochowska również potwierdziła, że wskażnik 50%
partycypacji gminy w budowie dróg powiatowych jest wskaźnikiem dużym,
więc zwróciła się do radnych powiatu, aby ponownie przeanalizowali sprawę
i wskażnik zmniejszyli.

Radny powiatu Janusz Sosnowski — sprawa remontu drogi powiatowej
Długołęka — Kołaczków przekładana jest z roku na rok i teraz jeszcze wchodzi
kwestia partycypacji w jej budowie w wysokości 50%. Rada Powiatu przyjęła
średnią stawkę partycypacji. Niektóre samorządy gminne proponowały dużo
większą partycypację. Na przyszłość będziemy próbowali to zmienić.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował, że 12 grudnia na sali
konferencyjnej odbędzie konkurs na świąteczne fantazje kulinarne oraz
bezpłatne badania ciśnienia tętniczego krwi, poziomu cholesterolu i cukru we
krwi. Następnie w imieniu własnym i pracowników Urzędu Gminy złożył
wszystkim obecnym na sesji i ich rodzinom życzenia świąteczne.

Ad.pkt.12.

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Przewodniczący Rady
Gminy Jan Goździewski złożył wszystkim życzenia świąteczne i zamknął
obrady XIV Sesji Rady Gminy w Opinogórze Górnej.

Na zakończenie odbył się koncert chóru Szkoły Podstawowej w
Opinogórze pod kierunkiem Elżbiety Grzejdy, Dzieci na początek wykonały
hymn szkoły „Opinogóra nasza” i kilka utworów ze swojego repertuaru. W
drugiej części występu chór wprowadził zebranych w świąteczny nastrój,
wykonując kilka kolęd.

!

Proto ółowała: Przewodnicz y Rady Gminy

Elżbieta orowska Jan
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