
PROTOKÓŁ NrXIX/2012
z nadzwyczajnej XIX Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej

w dniu 30 lipca 2012 r. w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej
pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Gminy Jolanty Grochowskiej

Obrady rozpoczęto o godz. 830 i zakończono o godz. 1000.

Stan radnych - 15
Uczestniczyło - 15
Radny nieobecny:

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

6.

Pkt.l.

1. Stanisław Wieteska — Wójt Gminy
2. Małgorzata Kołakowska — Z-ca Wójta Gminy
3.
4
5

Beata Golasińska — Sekretarz Gminy
. Ewa Wójcik — Skarbnik Gminy
.Piotr Czyżyk — Kierownik referatu infrastruktury, gospodarki

nieruchomościami, rolnymi i ochrony środowiska
Alicja Stryczniewicz — podinspektor ds. planowania i inwestycji

Minutą ciszy uczczono śmierć radnego powiatu Grzegorza Kuczyńskiego

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

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy.
3.

kh

«>>]

Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Opinogóra Górna na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Dzbonie.
Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
na 2012 rok.
Wolne wnioski i zapytania.

. Sprawy bieżące.

. Zamknięcie obrad.



Ad.gkt.2.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska poinformowała,
że protokół z XVIII 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 XVIII Sesji Rady Gminy z dnia 13 czerwca
2012 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
przyjęcie wniosku.

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

Ad.t.3.

Sekretarz Gminy Beata Golasińska wyjaśniła, że do 1 listopada Rada
Gminy jest zobowiązana podjąć uchwałę w sprawie podziału Gminy na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w
każdym okręgu wyborczym. Przygotowany projekt uchwały nie różni się od
dotychczasowego podziału, więc 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 podziału Gminy
Opinogóra Górna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Ad.pkt.4.

Podinspektor ds. planowania i inwestycji Alicja Stryczniewicz wyjaśniła,
że plan odnowy miejscowości wskazuje główne kierunki rozwoju
miejscowości. Tworzenie planu pozwala mieszkańcom zaplanować swoją
przyszłość w perspektywie kilku lat, spojrzeć na miejscowość całościowo.
Zadania planowane do realizacji zostały wyodrębnione przez mieszkańców na
zebraniu wiejskim, które odbyło się 25 lipca br. Dokument ten jest
podstawowym załącznikiem niezbędnym do złożenia wniosku o dofinansowanie
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działania „Odnowa i rozwój wsi”,



gdzie można pozyskać dofinansowanie do 80 % kosztów zadania netto.
Następnie Pani Alicja Stryczniewicz 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 zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowości Dzbonie na lata 2012 — 2019.

Ad.p_kt.5.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła, że zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej polegają m.in. na zwiększeniu środków na budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zwiększenia funduszy na budowę
skwerku zieleni w Opinogórze Górnej.

Kierownik referatu infrastruktury, gospodarki nieruchomościami, rolnymi
i ochrony środowiska Piotr Czyżyk wyjaśnił, że zwiększenie funduszu na
skwerek zieleni o 14 tys. zł wynikło z kosztorysu powykonawczego. W
dokumentacji zaplanowano mniejszą ilość obrzeża, a faktycznie wykonano
potrzebną ilość obrzeża i dlatego zapłata za wykonanie zadania jest wyższa.

Podinspektor ds. planowania i inwestycji Alicja Stryczniewicz wyjaśniła,
że ze względu na wystąpienie robót dodatkowych, nieobjętych projektem
budowlanym, a koniecznych do należytego wykonania zadania konieczne jest
zwiększenie środków na zadanie — budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie gminy Opinogóra Górna - etap III. Do poniesienia są przede
wszystkim koszty związane za wykonanie kopców filtracyjnych. W projekcie
przewidziano układ płaski odprowadzania ścieków oczyszczonych, lecz ze
względu na występujące na terenie gminy gleby zwięzłe taki układ nie znajduje
zastosowania. Ponadto projekt budowlany zakłada wykonanie instalacji
elektrycznych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, jednak elementy te nie
zostały skosztorysowane. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo przyszłych
użytkowników konieczne jest zamontowanie zabezpieczeń różnicowo-
prądowych oraz wyłączników silnikowych.. Ponadto konieczne jest również
wykonanie wentylacji wysokiej ze względu na wyeliminowanie nieprzyjemnych
zapachów. Zaprojektowano układ niski, który nie spełni swojej roli.
Zrealizowane zostały już dwa etapy oczyszczalni przydomowych. Ze względu
na wcześniejsze liczne awarie w urządzeniach, mając doświadczenie chcemy
wyeliminować występowanie usterek.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.



Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła pod
głosowanie przyjęcie uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych w sesji
uczestniczy 15, jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej

Ad.t.6.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła, że proponowane zmiany
w uchwale budżetowej gminy zostały szczegółowo przedstawione
w załącznikach do projektu uchwały. W związku z powyższym przedstawiła
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, jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmian w uchwale
budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2012.

Ad.pkt.7.

Radny Stanisław Leszczyński zapytał, czy przy podpisywaniu umowy z
wykonawcami oczyszczalni przydomowych można wpisać kary za
nieprawidłowe wykonanie.

Kierownik referatu Piotr Czyżyk wyjaśnił, że w umowie można
zaznaczyć kary za nieprawidłowe wykonanie, ale jest to temat bardzo szeroki.
Projektant projektując oczyszczalnie zamierza, że instalacje w domu są sprawne,
przy budowie czasami wychodzi co innego. Podczas przetargu wybiera się
oferenta najtańszego, a w trakcie budowy wychodzą dodatkowe roboty. Na
oczyszczalnie jest okres gwarancji, ale, z praktyki doświadczyliśmy, że po
pewnym okresie firma przestaje funkcjonować i trudno jest wyegzekwować
naprawy gwarancyjne. Na pewno dołożymy wszelkich starań aby budowa
oczyszczalni przebiegła sprawnie i dobrze.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że można pewnych spraw
dochodzić sądownie, ale to trwa bardzo długo i tego dotychczas nie
praktykowaliśmy.

Radny Goździewski Robert zgłosił następujące wniosek:



usunięcie karpy po wyrwanym drzewie przy drodze powiatowej
Opinogóra Górna — Długołęka w miejscowości Opinogóra Kolonia,

obcięcie suchych zwisających gałęzi topolowych lub wycięcie drzew
przy drodze powiatowej Opinogóra Górna — Długołęka w miejscowości
Trętowo naprzeciwko byłego składu buraczanego,

naprawę trzech lamp ulicznych w Długołęce (świecą całą dobę),
w związku z częstym brakiem prądu występują braki w dostawie wody,
może zastanowić się nad zainstalowaniem agregatu prądotwórczego w
hydroforni w Trętowie.

Radna Jolanta Grochowska zgłosiła awarię lamp ulicznych w
Kołaczkowie koło Pana Szymczaka.

Radny Andrzej Konwerski zgłosił awarię oświetlenia przy drodze
wojewódzkiej na zakręcie do miejscowości Bacze, oraz w Jałowej Wsi.

Radny Janusz Kulicki zgłosił awarię oświetlenia ulicznego przy stawie w
miejscowości Bugucin.

Radna Anna Koral zgłosiła wnioski:
wycięcie krzewów przydrożnych przy drodze gminnej
nowowybudowanej w Pajewo Króle,
wycięcie krzewów przydrożnych w Kobylinie przy drodze powiatowej od
skrzyżowania z drogą gminną do Ksawerowa w kierunku Pałuk
wycięcie krzewów przydrożnych w Łękach od starej mleczarni do p.
Maliszewskiego,
udrożnienie przepustu w m. Pajewo Króle pod mostem, gdzie jest bardzo
mały przepływ i woda rozlewa się na pola.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił:
w sprawie naprawy oświetlenia ulicznego wystąpimy do Zakładu
Energetycznego w Ciechanowie,
Zakład Usług Wodnych zainstalował jeden agregat prądotwórczy w
hydroforni w Woli Wierzbowska, koszt ok. 60 tys. zł. i można zlecić
następny agregat, ale na pewno cena wody wzrośnie, ponieważ nie jest
obowiązkiem ZUW instalowanie agregatu,
w sprawie wycięcia krzewów przydrożnych przy drodze powiatowej
wystąpimy do Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie,
wycinkę krzewów przydrożnych przy drogach gminnych będziemy
prowadzić sukcesywnie, ale w niewielkim zakresie na miarę możliwości.
Aktualnie jest jeden pracownik w Urzędzie Gminy który ma bardzo duży
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zakres obowiązków. Od sierpnia br. będzie zatrudniony pracownik w
ramach prac zleconych,

0 w sprawie wymiany przepustu w m. Pajewo Króle planowane jest
spotkanie w drugiej połowie sierpnia z dyrektorem WZIR w
Ciechanowie

Ad.t.10.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:
0 zostały zamontowane planowane wiaty przystankowe,

odbył się odbiór II etapu remontu GOK,
0 zakończono remont świetlicy w Pomorzu i we Władysławowie,

odbył się odbiór parkingu przy GOK-u.

Z-ca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska poinformowała, że w drodze
przetargu wyłoniono firmę na dowożenie dzieci do szkoły. Wpłynęły trzy
oferty, wybrano PKS Ciechanów, trasa przejazdu autobusów nie będzie
zmieniona, kursować będą cztery autokary, w każdym będą zatrudnione
opiekunki. Autobus z kierunku Kołaczkowa będzie dowoził dzieci
bezpośrednio do Opinogóry.

Ad.pkt.l ].

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