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PROTOKÓŁ NrXIV/2011
z XIV Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej

w dniu 26 stycznia 2012 r. w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej
pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Gminy Jolanty Grochowskiej

Obrady rozpoczęto o godz. 1000 i zakończono o godz. 1300.

Stan radnych - 15
Uczestniczyło - 15

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

Stanisław Wieteska — Wójt Gminy
Małgorzata Kołakowska — Z-ca Wójta Gminy
Beata Golasińska — Sekretarz Gminy
Ewa Wójcik — Skarbnik Gminy
Piotr Czyżyk — Kierownik referatu infrastruktury, gospodarki
nieruchomościami, rolnymi i ochrony środowiska

6. Hubert Olszewski —- inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
7. Elżbieta Pełka-Karpińska — inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej

i ochrony środowiska
8. Ewa Żórawska —— Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
9. Zofia Pikus — Dyrektor GOK
lO.Halina Larenta — Kierownik GBP
1 1.Grzegorz Kuczyński — radny powiatu
12.Marek Leśnik — Posterunek Policji w Opinogórze Górnej
13.Jerzy Niedziałkowski — Bank Spółdzielczy
14.Pikus Marian — Izby Rolnicze
15.Mieczysław Piotrowski — Przewodniczący KiOR
16.Teresa Kudlak — Dyrektor Gimnazjum
17.Teresa Grzeszczak — Dyrektor Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej
l8.Juliusz Uliński — Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie
19.Sołtysi wg listy obecności — 39

PRAWE”:—

Pkt.].

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska powitała radnych,
Wójta Gminy i pracowników Urzędu Gminy oraz zaproszonych gości.
Stwierdziła kworum władne do podejmowania prawomocnych uchwał oraz
przeczytała porządek obrad Rady Gminy. Porządek sesji przewidywał:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
..."

ling,



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

uchwał sesyjnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii we Władysławowie

Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Opinogóra Górna
na lata 2012-2016.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Opinogórze Górnej do realizacji zadań gminy wynikających
z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na lokal
użytkowy zlokalizowany w budynku gospodarczym na działce gruntu
nr 228/2 w obrębie Kołaczków gm. Opinogóra Górna.

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

Ad.pkt.2.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska poinformowała,
że protokół z XIII 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 XIII Sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2011
roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
przyjęcie wniosku.

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

Ad.t.3.

Przedstawicielki z PZU „SPETKRUM” Ciechanów przedstawili ofertę
ubezpieczenia rolników.



Ad.pkt.4.

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że w br. szkolnym 2011/2012 w Filii we
Władysławowie uczy się 13 dzieci w klasach łączonych, w tym w klasie I-5
dzieci, w klasie II-3 dzieci, w klasie III-5 dzieci. Do oddziału przedszkolnego
uczęszcza 7 dzieci, w tym l-sześciolatek i 6 —pięciolatków. Ze wstępnego
rozeznania wynika, że w roku szkolnym 2012/2013 do oddziału przedszkolnego
będzie uczęszczać 6-sześcilatków i 2-pieciolatków, do klasy I tylko ] uczeń.
Tak więc nie będzie utworzona klasa I jak również nie będzie klasy III,
ponieważ rodzice w tym roku szkolnym na początku września przenieśli dwoje
dzieci do Ciechanowa i dlatego klasa II liczy 3 a nie 5 dzieci. Z danych
za poprzednie lata wynika, że ponad połowa dzieci z tego obwodu uczęszcza
do Ciechanowa. Prognoza demograficzna w perspektywie 6-letniej zapowiada
się mało optymistyczna, ponieważ w roku 2007 urodziło się zaledwie 4 dzieci
w obwodzie filii. Mała liczba dzieci sprawia, że zanika konkurencja a nauka
w klasach łączonych może źle skutkować w dalszej edukacji. W przypadku
likwidacji szkoły we Władysławowie uczniowi będą mogli kontynuować naukę
w Sz.P. w Opinogórze Górnej. Gdzie są dobre warunki lokalowe, przestronne
sale lekcyjne wyposażone w pomoce lekcyjne oraz bardzo dobra baza sportowa.
Subwencja na jednego ucznia w naszej gminie wynosi 8.166,26 zł, natomiast
koszt utrzymania jednego dziecka w filii wynosi 13.065,59 zł. Roczne
utrzymanie tej placówki łącznie z oddziałem przedszkolnym wyniosło w 2011 r.
238.639,13 zł, z czego subwencja oświatowa na tą szkołę to 106.161,28 zł. Tak
więc gmina zmuszona była dofinansować bieżące funkcjonowanie szkoły
w kwocie 132.477,75 zł. W przypadku likwidacji szkoły gmina będzie ponosić
tylko koszty dowożenia, co i tak jest obowiązkiem samorządu. W szkole
zatrudnionych jest 2 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin, 1 na 15/18,
2 dopełniających etat w Opinogórze Górnej oraz 1 w Woli Wierzbowskiej.
W przypadku likwidacji placówki zostanie nauczycielom wypłacona odprawa
pieniężna na podstawie obowiązujących przepisów. Z pojawieniem się wolnych
miejsc w szkołach na terenie naszej gminy, każdy nauczyciel likwidowanej
szkoły będzie miał pierwszeństwo zatrudnienia. Mając na uwadze prognozy
demograficzne oraz niewspółmiemy do ilości uczniów koszt utrzymania szkoły
zasadne jest podjęcie uchwały o likwidacji tej szkoły. Ponadto przed dzisiejszą
sesją zorganizowaliśmy zebranie rodziców z rejonu szkoły we Władysławowie
w którym uczestniczył Wójt Gminy Stanisław Wieteska, Z-ca Wójta Gminy
Małgorzata Kołakowska, Sekretarz Gminy Beata Golasińska, Przewodnicząca
Komisji OKZPPiSS Halina Rzeczkowska, radni z tego rejonu Adam
Gąsiorowski i Marek Łuczkowski. Na spotkanie przybyło 12 rodziców, którzy
nie przeciwstawiali się zamiarowi likwidacji szkoły. Następnie Dyrektor
GZEAS przedstawiła stosowny projekt uchwały.



Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała uchwałę pod
głosowanie.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15, większością głosów ( 13 za, 2 wstrzymujące) przyjęła
uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Filii we Władysławowie Szkoły
Podstawowej w Opinogórze Górnej

Ad.t.5.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ewa Żurawska
wyjaśniła, że na posiedzeniach stałych Komisji Rady Gminy szczegółowo
omówiła projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
W związku z powyższym przedstawiła stosowny projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała uchwałę pod
głosowanie.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie
Opinogóra Górna na lata 2012-2016.

Ad.nktń.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ewa Żurawska
wyjaśniła i przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyznaczenia GOPS
w Opinogórze Górnej do realizacji zadań gminy wynikających z przepisów
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
przyjęcie uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej do realizacji
zadań gminy wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ad.t.7.



Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami wyjaśnił, że pomieszczenie
garażowe w budynku gospodarczym w Kołaczkowie do końca roku 2011 było
użytkowane przez dzierżawcę i w chwili obecnej pozostaje nieużytkowane
ze względu na rozwiązanie umowy dzierżawy za porozumieniem stron. Zgłosił
się następny chętny do wydzierżawienia i Wójt Gminy za zgodą Rady Gminy
może wydzierżawić w drodze przetargu, jak też odstąpić od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy. Postępowanie przetargowe nakłada
dodatkowe koszty związane z ogłoszeniami prasowymi. W związku
z powyższym przygotowaliśmy projekt uchwały o wyrażeniu zgody
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
na czas nieokreślony lokalu użytkowego — garażu o powierzchni 16,2 m2
zlokalizowanego w budynku gospodarczym na działce gruntu nr 228/2 z obrębu
Kołaczków z zasobu nieruchomości gminnych. Następnie inspektor
ds. gospodarki nieruchomościami przedstawił 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 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy na lokal użytkowy zlokalizowany w budynku gospodarczym
na działce gruntu nr 228/2 w obrębie Kołaczków gm. Opinogóra Górna.

Ad.pkt.8.

Radna Anna Koral, podziękowała Komendantowi Policji w Opinogórze
za sprawne załatwienie sprawy. Stwierdziła, że likwidacja szkoły
we Władysławowie jest przykrą sprawą, ale tu pieniądze mówią za siebie,
subwencja idzie za dzieckiem a większość dzieci jest posyłana do szkół
w Ciechanowie, może ponegocjować z rodzicami, żeby dzieci pozostały
szkole we Władysławowie. Ponadto jeżeli dzieci są posyłane do Ciechanowa
to po co budować plac zabaw we Władysławowie z naszych pieniędzy, niech
pobuduje gmina Ciechanów.

Radny Stanisław Leszczyński zapytał z czego wynikają różnice
w poszczególnych szkołach w kosztach utrzymania jednego dziecka.

Sołtys z Kołaczkowa Stanisław Skowroński zgłosił wniosek wycięcia
krzewów przydrożnych :



. rosnących w pasie drogi powiatowej Wróblewo-Krasne Nr 7503W
w centrum miejscowości Kołaczków oraz na skrzyżowaniu z drogą
Kołaczków-Zielona,

. rosnących w pasie drogi powiatowej Kołaczków-Barańce Nr 751 IW, oraz
oczyszczenie rowu przydrożnego na w. drodze (od mostu w kierunku
p. Rogozińskiego).

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił:

. różnica w kosztach utrzymania dziecka w poszczególnych szkołach
zależy m.in. od stopnia awansu zawodowego nauczyciela, oraz
kosztów utrzymania szkoły,

sprawa utrzymania szkoły we Władysławowie w zeszłym roku do jej
utrzymania dołożyliśmy ponad 132 tys. zł, a w 2010 r. — 150 tys. zł.
Negocjacje z rodzicami były prowadzone wielokrotnie i przy różnych
spotkaniach, rodzice są przygotowani do likwidacji tej szkoły,

budowa placu zabaw - gmina Ciechanów nie może sfinansować budowy
placu w naszej gminie. Plac zabaw budujemy dla naszych dzieci
zamieszkujących w naszej gminie i mieszkańcy- rodzice płacą podatki
m.in. i na ten cel, a z placu zabaw dzieci korzystają głównie po zajęciach
lekcyjnych,

. w sprawie wycięcia krzewów i oczyszczenia rowu przy drodze
powiatowej wystąpimy do Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie.

Ad.pkt.9.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:

o 19 stycznia została podpisana umowa na dofinansowanie remontu
świetlicy we Władysławowie oraz istniejących pomieszczeń GOK
w ramach „Odnowa i rozwój wsi”. Na Władysławowo został już
ogłoszony przetarg,

. został wykonany wstępny kosztorys na wykonanie placu przed GOK
w dwóch wersjach: jeden z kostki brukowej o wartości 101 tys. zł, drugi
z asfaltu z elementami kostki za kwotę 86 tys. zł. Radni po dyskusji na
komisjach wybrali wariant tańszy,

. ogłoszony został przetarg na budowę drogi w Przytoce,

. dzisiaj zostanie ogłoszony przetarg na budowę drogi w Opinogórze
Dolnej. Poczyszczenie rowów przy tej drodze i wymiana popękanych
przyczółków na zjazdach kosztowałoby 38 tys. zł. Również po dyskusji
z radnymi na komisjach zdecydowano, że zostanie wykonana tylko
nawierzchnia asfaltowa,



odbył się przetarg na dostawę szlaki w ramach funduszu sołeckiego.
Wpłynęły dwie oferty. Wybrano korzystniejszą Pani Milewskiej — 40 zł
brutto za tonę. W ubiegłym roku Panu Prusińskiemu płacono za tonę
szlaki 50 zł netto,
nie odbył się kolejny przetarg na budynek po byłej szkole w Trętowie,
ponieważ nie Wpłynęła żadna oferta. Zostanie ogłoszony następny
przetarg za cenę 50 % niższą,
cieszymy się, że do tej pory nie prowadzimy odśnieżania w gminie,
na co mamy zarezerwowane 60 tys. zł,
uczestniczyłem w spotkaniu na temat budowy centrum handlowego
we Władysławowie, budowa będzie kontynuowana, a oddanie do użytku
planowane jest na miesiąc październik,
zostanie zlecone wykonanie dokumentacji na oszczędności energetyczne
w szkołach,
zwracam się z pytaniem do sołtysów, czy chcieliby zorganizować
zebranie wiejskie w którym ma uczestniczyć Wójt Gminy lub inny
przedstawiciel samorządu gminnego. Jeżeli jest taka potrzeba to proszę
o zgłaszanie,
odbyło się Walne Zebranie Spółki Wodnej na którym podwyższono
składkę o 1 zł z 1 ha i wynosi ona na 2012 rok - 26 zł,
na ostatniej sesji została ustalona odpłatność za budowę oczyszczalni
przydomowych w wysokości 3 tys. zł dla mieszkańców, którzy wpłacili
zaliczkę. Z tymi mieszkańcami są podpisane umowy na kwotę 2.700 zł.
Tak więc trzeba byłoby podpisywać z każdym aneks. Różnica 300 zł
w skali gminy stanowiłaby kwotę 22.800 zł. Z uwagi na to, że zaliczki
były Wpłacane ponad 2 lata temu po dyskusji na komisjach ustalono, żeby
odpłatność pozostała w wysokości 2.700 zł, a Panią Przewodniczącą
proszę o przegłosowanie tej propozycji

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała wniosek pod
głosowanie dotyczący utrzymania odpłatności w kwocie 2.700 zł
za budowę oczyszczalni przydomowych.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła wniosek.

28 grudnia 2011 r. na Sesji Pani Anna Koral stwierdziła, że sołtysi
proszeni są proszeni na dywanik przez Wójta. Proszę wskazać, kto — ja
nie przypominam sobie abym kogokolwiek wzywał na dywanik. Dobrze,
że Pani radna wychodzi z inicjatywą wprowadzenia oszczędności
do budżetu gminy i zadaje pytania. Myślę, że dialog i rozmowa mogą
doprowadzić do lepszych decyzji. Sprawa obniżenia diet dla radnych



i sołtysów oraz wynagrodzenia dla Wójta i pracowników w gminie Gubin.
To nie jest tak jak Pani mówiła. Osobiście dzwoniłem do Pana Wójta,
jak i Burmistrza Gubina (nadgraniczna miejscowość woj. Lubuskie). Wójt
Gminy Gubin zarabia 8 tys. zł brutto, a nie 7 tys. zł i wynagrodzenia sobie
nie obniżył. Był nauczycielem — pracuje pierwszą kadencję i zarabia
najmniej w rejonie. Radni powiedzieli, że mu podniosą uposażenie
jak popracuje. Natomiast burmistrz zarabia ponad 12 tys. zł, czyli miał
prawie maksymalne wynagrodzenie i wyraził zgodę, aby radni obniżyli
mu wynagrodzenie o 5% ok. 600 brutto i obecnie zarabia ok. 11.500 zł.
Radni funkcyjni otrzymują dietę ryczałtową — około 1.000 zł miesięcznie,
tzw. zwykli bez funkcji — ok. 700 zł miesięcznie. W miastach sesja
odbywa się, co najmniej 1 raz w miesiącu. Obniżyli sobie 100 zł. — ale
przyznacie Państwo mieli, z czego. Tylko kierownikom wydziałów
obniżono wynagrodzenie o 5 % przy zarobkach ok. 6.000 tys. zł. Trudno
to porównać do naszej gminy. Gdyby przykładowo obniżyć diety radnym
o 100 zł — to otrzymywaliby tylko 100 zł, a sołtysi pracowaliby
społecznie. Występując o obniżenie diet — pytanie, dlaczego Pani
nie zrezygnowała z diety, a zdarza się, że radni czy posłowie mając inne
dochody np. gospodarstwo rezygnują z diet. Zarobki burmistrza i Wójtów
z powiatu wynoszą: Burmistrza Glinojecka — 12.100 zł, Wójtowie:
Ciechanów Gmina -11.421 zł, Gołymin — 8.250 zł (1 kadencja), Grudusk— 9.840 zł, Ojrzeń — 9.852 zł, Opinogóra 10.305 zł, Regimin — 8.700 zł,
Sońsk — 10.400 zł. Moje zarobki nie wyróżniają się, mimo, że gmina
na dzień dzisiejszy nie jest bardzo zadłużona, osiągnięcia samorządu
w tym cząstka moja są dobre, mam bardzo duży staż pracy 29 lat za parę
tygodni. Oczywiście chcę podkreślić, że i tak się cieszę, jestem
zadowolony, ponieważ nie jest to mało. Twierdzenie z ust radnej,
że pojechaliśmy dwoma samochodami do Warszawy albo, że źle
w Urzędzie są ustawione zegarki jest delikatnie mówiąc niezrozumiałe dla
mnie i wielu osób. Skargi na pracowników Urzędu Gminy proszę podać
imiennie, jeżeli nie tj. rzucanie hasła. W kraju prawa nie ma zbiorowej
odpowiedzialności. Gdyby mieszkańcy tak bardzo bali się Wójta,
to dziwne, że jestem wybierany na kolejną kadencję w pierwszej turze.
Może się zdarzyć, że pracownik może popełnić jakiś błąd, bo ten się nie
myli, kto nic nie robi. Ale otrzymuję więcej pochwał za pracę
pracowników Urzędu Gminy. Proszę przy tej okazji radnych i sołtysów,
żeby wskazywali mi zaobserwowane nieprawidłowości w pracy urzędu,
ale raczej z ich doprecyzowaniem tj. nie obrażać wszystkich pracowników
bezimiennie, pokazując przy tym mieszkańcom i wszystkim słuchaczom,
jaki ten urząd jest zły”. Proszę również o przekazywanie rzetelnego
i właściwego wizerunku urzędu. Zapewniam Państwa, że wspólnie
z pracownikami będę dążył do tego, aby opinogórski Urząd Gminy
świecił przykładem w załatwianiu spraw, zgodnie z prawem.
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Radny Stanisław Leszczyński zapytał, była mowa o zorganizowaniu
przetargu na zakup energii elektrycznej, czy to dotyczy całej gminy czy tylko
instytucji gminnych.

Wójt Gminy wyjaśnił, że przetarg na energie elektryczną dotyczy Urzędu
Gminy i instytucji gminnych.

Radna Anna Koral — stwierdziła, że cieszy się z tego, że Wójt Gminy
sprawdza to co mówiła na poprzedniej sesji. Sprawa wzywania na dywanik
do Wójta to wiem kto był wzywany, ale publicznie nie powiem. Obniżenie
diet i wynagrodzenia Wójta z gminy Gubin przytoczyłam dosłownie co było
zawarte w biuletynie informacyjnym, to nie było moje stwierdzenie tylko
przytoczenie informacji. Poruszona sprawa zrezygnowania z diety, dlaczego
tylko ja, jeżeli rezygnujemy to wszyscy, oczywiście mam gospodarstwo
rolne jako inne źródło utrzymania tak jak i Wójt i też może zrezygnować
z czegoś. Rozpoczynanie pracy przez pracowników, to pracownik o godz. 745
powinien być gotowy do pracy, być za biurkiem i powinien mieć włączony
komputer, a byłam świadkiem jak o godz. 800 dopiero pewni pracownicy
wchodzili po schodach do Urzędu Gminy, podobna sprawa z zakończeniem
pracy, pracownicy powinni być na stanowisku do 1545 , a o 1530 już
wychodzili do domu. Jeżeli Pan Wójt pyta o skargi na pracowników,
to chodziło mi o podatki. Moje stwierdzenie, że do Warszawy wyjazd
był dwoma samochodami, to taka informacje otrzymałam od pracownika
Urzędu. Ponadto stwierdzenie, że Wójt pracuje ponad 25 lat dlatego, że nie
miał godnego przeciwnika i dlatego wygrywał kolejne wybory

Wójt Gminy Stanisław Wieteska stwierdził, że dziwi go fakt, że Pani
radna nie może publicznie powiedzieć kto był wzywany na dywanik
do Wójta. Sprawa rozpoczynania i kończenia pracy to są tacy pracownicy,
którzy mają na piśmie moją zgodę na późniejsze lub wcześniejsze
wychodzenie z Urzędu, ale uważam, że nie jest to tak ważne, ważne jest żeby
pracownik efektywnie pracował. Twierdzenie, że nie miałem godnego
przeciwnika to mnie jest trudno ocenić.

Radna Anna Koral poprosiła 0 wykaz pracowników, którzy maja zgodę
Wójta Gminy na późniejsze zaczynanie lub wcześniej sze kończenie pracy w
Urzędzie.

Sołtys Tadeusz Goździewski zdziwił się wypowiedzi radnej odnośnie
pracy pracowników w Urzędzie Gminy w Opinogórze Górnej, jest
długoletnim sołtysem i nigdy nie spotkał się z niemiłą obsługą, stwierdził
jednak, że właśnie przykre ma doświadczenie w sprawie załatwiania spraw w
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Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ciechanowie tam
gdzie radna pracuje.

Radny powiatu — Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa P. Grzegorz Kuczyński odpowiedział, że sołtys Tadeusz
Goździewski przychodzi do Agencji pod koniec pracy i pracownicy zawsze
go obsłużą zostając po godzinach pracy.

Inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
Elżbieta Pełka poinformowała:

. że w dniu 1 lipca 2011 r. Sejm RP dokonał zmiany ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminie, która zasadniczo zmieniła dotychczasowy
model gospodarki odpadami komunalnymi i ustanawia jednolite zasady
finansowania odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.
Najważniejszą treścią wprowadzonej reformy jest przekazanie gminom
„władztwa” nad odpadami komunalnymi i wyposażenie je w instrumenty
pozwalające na kierowanie strumieniem odpadów do konkretnych
instalacji służących ich zagospodarowaniu. Przejmując obowiązki
właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowania odpadów
komunalnych gmina będzie to robiła z mocy ustawy, bez konieczności
przeprowadzenia referendum. Każdy mieszkaniec będzie płacił gminie
za odbiór wyprodukowanych przez siebie odpadów. Ustawa weszła
w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i przewiduje stopniowe Wprowadzenie
nowego systemu gospodarki odpadami. Najważniejsze terminy
znowelizowanej ustawy to: 1 stycznia 2012 r. — zaczyna działać rejestr
działalności regulowanej — od tego dnia Gmina nie wydaje zezwoleń na
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 31
kwietnia 2012 r. przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości będą zobowiązani złożyć pierwsze
sprawozdania, oznacza to, że z dniem 31 kwietnia 2012 r. upływa termin
złożenia przez gminę pierwszych sprawozdań do Marszałka
Województwa: ] lipca 2012 r. sejmik przyjmuje aktualizację
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz przyjmuje uchwały
w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,
w której określone zostaną regiony oraz regionalne instalacje
do zagospodarowania odpadów, czyli wskazania miejsc gdzie będą
przetwarzane odpady, w szczególności sortownie, kompostownie,
spalanie, składowanie, oznacza to, że gmina zaczyna pobierać opłaty
od właścicieli nieruchomości, a w zamian zapewnia świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości. Do tego czasu zostaną rozstrzygnięte przetargi i muszą
być podpisane umowy miedzy gminą a przedsiębiorcami: od 1 stycznia
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2013 r. zaczną obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy. Do tego czasu gmina zobowiązana jest
podjąć uchwały w sprawie opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia,
wzorów deklaracji i terminu złożenia pierwszych deklaracji. Od tego dnia
winna się rozpocząć intensywna kampania edukacyjno-informacyjna,
mająca na celu zapoznanie właścicieli nieruchomości z obowiązkami
wynikającymi z tych uchwał, oraz ustalenie nowych zasad odbioru
odpadów w gminie. Przedsiębiorcy, którzy przed dniem wejścia w życie
ustawy działali na podstawie zezwoleń są obowiązani uzyskać Wpis
do rejestru,

0 wniosek, który gmina złożyła 28 kwietnia 2011 r. do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
na dofinansowanie zadania pn. Badania glebowe i plany nawożenia
dla gospodarstw rolnych położonych na obszarach wyznaczonych jako
narażone na zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego (OSN) na terenie
gminy Opinogóra Górna, został rozpatrzony pozytywnie. W dniu 13 lipca
2011 r. została podpisana umowa dotacji Nr 0172/11/OW/D. Rzeczywisty
koszt zadania to 21.160,60 zł. w tym środki WFOŚiGW 10.580,30 zł,
środki własne lO.580,30 zł. Wykonanych zostało 1.219 badań gleby
i 1.540 planów nawożenia. W dniu 12 stycznia 2012 r. przedłożono
w Funduszu rozliczenie końcowe,

. zmieniły się zasady składania wniosków na dofinansowanie zadania pod
nazwą — unieszkodliwienie azbestu. Nie składa się wstępnych wniosków
tylko szczegółowe. Rozesłane zostały pisma do mieszkańców, którzy
złożyli informację o wyrobach azbestu i miejscu ich wykorzystywania
oraz zgłoszenia udziału w Programie usuwania azbestu na rok 2012.
Wnioski można składać od 1 stycznia 2012 r. do chwili wyczerpania
środków przeznaczonych przez WFOŚiGW w Warszawie,

. trwają obowiązkowe szczepienia psów i kotów przeciwko wściekliźnie,

. w związku z nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia
1997 r. zmieniony został art. lla, który zobowiązuję Radę Gminy
do określenia w drodze uchwały, corocznie do 31 marca programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapewnienia bezdomności zwierząt.

Ad.nkt.10.

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

Protokółowała: Przewodniczący Rady Gmin
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