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z XIX Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej w dniu 29 maja 2008 r

w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej pod przewodnictwem
Przewodniczącego Rady Gminy Jana Goździewskiego.

Obrady rozpoczęto o godz. 1000 i zakończono o godz. 1200.

Stan radnych - 15
Uczestniczyło - 13
Radni nieobecni:

— Michał Gnas
-- Andrzej Kuc

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

Stanisław Wieteska — Wójt Gminy
Małgorzata Kołakowska — Z—ca Wójt Gminy
Beata Golasińska — Sekretarz Gminy
Elżbieta Kowalska — Skarbnik Gminy
Wojciech Tymkowski — Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno ——
Administracyjnego Szkół
Zofia Pikus — Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Halina Larenta — Kierownik Gminnej Biblioteki Publiczne

8. Ewa Żórawska — pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej

9. Elżbieta Pełka-Karpińska - inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej
i ochrony środowiska

10.Emil Świszcz — podinspektor ds. promocji gminy
] 1.1VIieczysław Leszczyński — radny powiatu
12.Janusz Sosnowski — radny powiatu
13.Andrzej Chmielewski — Komendant Posterunku
l4.Jerzy Niedziałkowski _ BS Opinogóra
15. Jacek Ruszczyński — przedstawiciel Izb Rolniczych
16.Mieczysław Piotrowski — przedstawiciel Kółek i Organizacji Rolniczych
l7.Sołtysi wg listy obecności - 39

Pkt.1.

EDP-SHP:—

:**-155”

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

uchwał sesyjnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla taryfowej grupy

odbiorców usług za zbiorowe odprowadzanie ścieków w miejscowości
Pomorze.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla taryfowej grupy
odbiorców usług za zbiorowe odprowadzanie ścieków w miejscowości
Opinogóra Górna.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany W Regulaminie udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Internet
jako narzędzie wyrównywania szans edukacyjnych na terenie gminy
Opinogóra Górna” Nr KL/003289/07/9.5 dofinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego złożonego w ramach Działania 9.5.
„Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich PO KL”

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
10. Wolne wnioski1 zapytania.
ll. Sprawy bieżące
12.Zamknięcie obrad.

Ad.gkt.2.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski poinformował,
że protokół z XVIII 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 XVIII Sesji Rady Gminy z dnia 29 kwietnia
2008roku.

Przewodniczący Rady Gminy Jana Goździewskiego dał pod głosowanie
przyjęcie wniosku.

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



Ad.pkt.3.

Nie zgłoszono wniosków ani zapytań dotyczących uchwał sesyjnych.

Ad.gkt.4.

Z-ca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że Zakład Usług
Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie w dniu 14 kwietnia 2008 roku
przedłożył Wójtowi Gminy wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy
Opinogóra Górna na okres od dnia 31 maja 2008 roku do 30 maja 2009 roku.
Przedstawione we wniosku taryfy opracowane zostały zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaOpatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.)
oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Zgodnie z Decyzją Wójta Gminy
Opinogóra Górna, która zezwala Zakładowi Usług Wodnych dla Potrzeb
Rolnictwa w Mławie na prowadzenie od dnia 1 stycznia 2008 roku zbiorowego
zaopatrzenia w wodę na obszarze Gminy, Zakład Usług Wodnych przedstawia
co roku Radzie Gminy w Opinogórze Górnej szczegółową kalkulację cen za
wodę wyliczoną jako sumę rocznych należności wynikających z opłat za wodę,
opłat za ścieki i rocznych opłat stałych w zł. podzieloną przez roczną wielkość
Sprzedaży w rn3 i wielkości ścieków w m3 . Średnioroczny wzrost kosztów
dostawy wody oraz odprowadzenie ścieków na 2008 rok nastąpi w wysokości:
2,3 % inflacji towarów i usług, 10 % wzrostu wynagrodzenia, 16 % wzrostu
energii, 2,0 % wzrostu Opłat za korzystanie ze środowiska. Zakład Usług
Wodnych na 2008 rok zaproponował taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków:
- zal m3 wody 1,90 zł plus podatek VAT 0,13 zł, tj. cena brutto wynosi 2,03 zł.
W 2007 roku cena za 1 m3 wody wynosiła brutto 1,92 zł,

- za odprowadzanie ścieków w miejscowości Pomorze 17,67 zł od jednej osoby
za jeden miesiąc plus podatek VAT 1,23 zł,tj. cena brutto wynosi 18,90 zł
odjednej osoby za jeden miesiąc. W 2007 roku cena brutto od jednej osoby
za jeden miesiąc wynosiła 17,10 zł,

- za 1 m3 ścieków w miejscowości Opinogóra Górna 4,51 plus podatek VAT
0,31 zł tj. cena brutto wynosi 4,82 zł. W roku 2007 wynosiła 3,75 zł,

- Opłata za wodomierz, za punkt poboru na miesiąc, opłata brutto wynosi 1,07 zł.
W porównaniu z rokiem ubiegłym nie uległa zmianie.

Proponowane taryfy zostały przeanalizowane na posiedzeniach Komisji
oraz odbyło się spotkanie z dyrektorem ZUW Panem Janem Stępką. Po
negocjacjach Wójta Gminy taryfy zostały obniżone i przedstawiają się
następująco:

0 Cena za 1 m3 wody 1,87 zł plus podatek od towarów i usług VAT w
wysokości 7 % (0,13 zł) — cena brutto wynosi 2,00 zł,



0 Cena za odprowadzanie ścieków w miejscowości Pomorze 16,82 zł od
jednej osoby za jeden miesiąc plus podatek od towarów i usług VAT w
wysokości 7 % (1,18 zł) — cena brutto wynosi 18,00 zł od jednej osoby za
jeden miesiąc,

0 Cena za 1 m3 ścieków w miejscowości Opinogóra Górna 4,11 zł plus
podatek od towarów i usług VAT w wysokości 7 % (0,29 zł) — cena brutto
wynosi 4,40 zł,

0 Cena za wodomierz, za punkt poboru na miesiąc nie ulega zmianie i
wynosi 1,07 zł

Mieczysław Leszczyński zapytał, czy jest taka możliwość aby inny zakład
niż ZUW Mława konserwował wodociągi na terenie gminy Opinogóra Górna?

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że ZUW Mława nie jest firmą
najdroższą, obsługuje 38 gmin na terenie województwa ciechanowskiego, i np.
wodociągi w Ciechanowie mają wyższe stawki od Zakłady Usług Wodnych
w Mławie .

Elżbieta Pełka — Karpińska Inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej
i ochrony środowiska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski dał pod głosowanie
Uchwałę.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan radnych 15, na sesji
uczestniczyło 13, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Ad.gkt.5.

Z-ca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że proponuje się
dopłatę dla taryfowej grupy odbiorców usług za zbiorowe odprowadzanie
ścieków w miejscowości Pomorze w wysokości 6,92 zł do jednej osoby za jeden
miesiąc plus podatek od towarów i usług VAT w wysokości 7 % ( 0,48 zł), tj.
wysokość dopłaty brutto 7,40 zł do jednej osoby za jeden miesiąc. Następnie
przedstawiła stosowny projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
Uchwały.



Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan radnych 15, w sesji
uczestniczyło 13, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zatwierdzenia
dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług za zbiorowe odprowadzanie
ścieków w miejscowości Pomorze.

Ad.t.6.

Z-ca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że proponuje się
dcpłatę dla taryfowej grupy odbiorców usług za zbiorowe odprowadzanie
ścieków w miejscowości Opinogóra Górna w wysokości 0,75 zł/m3 plus podatek
od towarów i usług VAT w wysokości 7 % ( 0,05 zł), tj. wysokość dOpłaty
brutto 0,80 zł/m3 odprowadzanych ścieków. Następnie przedstawiła stosowny
projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan radnych 15, w sesji
uczestniczyło 13, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zatwierdzenia
dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług za zbiorowe odprowadzanie
ścieków w miejscowości Opinogóra Górna.

Ad.pkt.7.

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
Wojciech Tymkowski wyjaśnił, że w @ 9 Regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów przyjętym Uchwałą
Nr XXIV/33/2005 Rady Gminy Opinogóra Górna 2 dnia 23 marca 2005 roku,
zachodzi konieczność wprowadzenia zmiany, który otrzymałby brzmienie:
„ Wysokość stypendium szkolnego nie może być niższa niż 80 % kwoty zasiłku
rodzinnego jeżeli wysokość dochodu na jedną osobę w rodzinie nie przekracza
100 % kryterium dochodowego”. Następnie przedstawił stosowny projekt
uchwały.

Radny Dariusz Goździewski zapytał ile uczniów w ciągu roku szkolnego
korzysta ze stypendium, oraz jaką kwotę stanowi kryterium dochodowe?

Dyrektor GZEAS Wojciech Tymkowski wyjaśnił, że stypendia są
przyznawane w roku szkolnym od miesiąca września do maja. W roku 2008
zostało złożonych 117 wniosków, przyznano 114 stypendii w wysokości po 80
zł miesięcznie. Ponadto kryterium dochodowe na jednego członka rodziny



u osób pracujących wynosi 354 zł a w gospodarstwie rolnym z lha
przeliczeniowego 270 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 13, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie zmiany
w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów.

Ad.pkt.8.

Sekretarz Gminy Beata Golasińska wyjaśniła, że w związku
z ogłoszeniem konkursu zamkniętego Nr l/PO KL/9.5/2007 przez Mazowiecka
Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, Gmina Opinogóra Górna złożyła
wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
projektu w ramach Priorytetu IX — Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach, Działanie 9.5. — Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach
wiejskich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Komisja Oceny Projektów
dla Działania 9.5. pozytywnie oceniła wniosek, przyznając fundusze na jego
realizację w kwocie 43.614 zł. Realizacja projektu nastąpi po podpisaniu
umowy. Jednym z załączników wymaganym przy podpisaniu umowy jest
uchwała samorządu terytorialnego zatwierdzająca projekt. Projekt skierowany
jest do 80 osobowej grupy dzieci w wieku 8 — 11 lat. Ze względu na zmiany w
procesie nauczania ta grupa uczniów jako jedyna wśród uczniów szkół
podstawowych nie posiada żadnych zajęć informatycznych. Skutkuje to luką
programową jaka powstaje poprzez roczny brak dostępu do sal informatycznych
umiejscowionych w szkołach na terenie gminy. Następnie przedstawiła
stosowny projekt uchwały

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 13, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia do
realizacji projektu Pt. „Internet jako narzędzie wyrównywania szans
edukacyjnych na terenie gminy Opinogóra Górna” Nr KL/003289/07/9.5
dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego złożonego
w ramach Działania 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach
wiejskich PO KL”.



Ad.nkt.9.

Skarbnik Gminy Elżbieta Kowalska wyjaśniła, że Gmina Opinogóra
Górna otrzymała od Samorządu Województwa Mazowieckiego 60.000 zł dotacji
celowej z FOGR na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji PN.
„Przebudowa drogi gminnej w Pajewie Królach”, oraz 21.500 zł dotacji na
dofinansowanie II etapu modernizacji Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie.
Uzyskaną kwotę 81.500 zł, zwiększającą dochody budżetu gminy przenosi się
na: budowę sieci wodociągowej W Opinogórze Górnej — 17.000 zł i remont
oczyszczalni ścieków w Pomorzu — 64.500 zł. Następnie przedstawiła stosowny
projekt uchwały .

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, na sesji
uczestniczyło 13, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2008 rok.

Ad.pkt.10

Mieczysław Piotrowski poprosił Wójta Gminy aby wystąpił do Zakładu
Energetycznego o powiadamianie mieszkańców o pracach remontowych na
transformatorach — w jakim dniu i w jakich godzinach będzie wyłączona
energia.

Radny Dariusz Goździewski zapytał ile będzie czekał na odpowiedź w
sprawie usunięcia drzew?

Elżbieta Pełka-Karpińska inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej
i ochrony środowiska wyjaśniła, że wniosek o wycięcie drzew został złożony do
Starosty i czekamy na decyzję.

Radny Jan Goździewski zgłosił wniosek o wykoszenie trawy i wycięcie
krzewów przydrożnych na drodze powiatowej Opinogóra Górna - Długołęka

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że wystąpi z odpowiednimi
pismami do Zakładu Energetycznego i Powiatowego Zarządu Dróg.



Ad.];kt.l 1 .

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:

].

MLD—J

dokonano odbioru remontu Szkoły Podstawowej W Kołaczkowie,
na ten cel uzyskano od Marszałka dofinansowanie w wysokości
21,5 tys. zł,

. odbył się przetarg na budowę kanalizacji w Zygmuntowie. Wpłynęły
cztery oferty,
została zbudowana droga w Paj ewie Królach,
3 czerwca br rozpocznie się budowa drogi asfaltowej w Chrzanówku,

. przygotowujemy wnioski w ramach Odnowy Wsi dla dwóch
miejscowości: Opinogóra Górna i Władysławowo,

.odbył się przetarg na sprzedaż działki w Dzboniu, oraz
wydzierżawienie działki po byłym GOK-u w Opinogórze (mała
gastronomia, 400 zł miesięcznie dzierżawa),
wystąpiliśmy do Starosty o udzielenie pomocy finansowej na zakup
pojemników do segregacji szkła i plastiku w wys. 60 % kosztów
zakupu. Koszt 2 kompletów 3,5 tys. zł. Pojemniki byłyby ustawione w
trzech miejscowościach: 2 w Rąbieżu przy sklepie, w Opinogórze na
plastik i w Łękach na szkło,
25 tys. zł otrzymaliśmy od Ministra Kultury na dofinansowanie
30-lecia GOK. Uroczystość odbędzie się 29 czerwca, uświetni ją
występ zespołu cygańskiego „Tabor” z Olsztyna, oraz zespół „Dwie
Korony” śpiewający piosenki Czerwonych Gitar,
sprawa płotu rozgraniczającego były PGR z Urzędem Gminy. Urząd
Gminy współfinansował zakup materiału na ogrodzenie, prywatny
właściciel zajął przęsła metalowe. Sprawę skierowaliśmy do Sądu
o zwrot przęseł lub pieniędzy,

10.w gminie od lat stosujemy jednakowe kryteria do umorzenia podatku.
Przy I racie było umorzeń 34 na kwotę 11.422,50 w tym na upadki
zwierząt - 20, kradzież- 1, zawalenie budynku - l, choroba - 6,
szpital - 5, areszt — 1, przy II racie podatku umorzeń było 24 na kwotę
5.590,00 zł, w tym: upadki zwierząt — 17, choroba — 2„ szpital —— 3,
areszt — 2. Jeżeli nie usłyszę uwag z sali, to będę stosował
dotychczasowe kryteria umorzeń,

ll.odszkodowania za przekazany grunt pod modernizację dróg gminnych
zaczniemy wypłacać wg wyceny rzeczoznawcy za ok. miesiąc

12.proponujemy zorganizowanie wycieczki radnych i sołtysów do
Kazimierza Dolnego i Puław w dniu 24 czerwca lub l-2 lipca br.
Zwyczajem lat poprzednich chętnych prosi się o wpłatę zaliczki
w wysokości 40 zł,



Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Zofia Pikus zaprosiła wszystkich
obecnych na sesji i ich rodziny na uroczystość 30-lecia GOK która
odbędzie się W dniu 29 czerwca 2008 r.

Ad. kt.12.

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Przewodniczący Rady Gminy
Jan Goździewski zamknął obrady XIX Sesji Rady Gminy.

Pro ółowała:

Elżbleta orowska
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