
ĘOTOKÓŁ NrXLI/IO
z XLI Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej

w dniu 8 lipca 2010 r. W lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej
pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy

Jana Goździewskiego.

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

Stan radnych - 15
Uczestniczyło - 14
Radny nieobecny:
- Józef Cezary Jabłoński

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

Stanisław Wieteska — Wójt Gminy
Małgorzata Kołakowska — Z-ca Wójta Gminy
Beata Golasińska — Sekretarz Gminy
Ewa Wójcik — Skarbnik Gminy
Ewa Żórawska — p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Natalia Goździewska — Kierownik USC
Zofia Pikus — Dyrektor GOK
Mieczysław Leszczyński — radny powiatu
JacekRuszczyński— przedstawiciel Izb Rolniczych

10.Mieczysław Piotrowski przedstawiciel Kółek1 Organizacji Rolniczych
ll.Uczestnicy konkursu „Najpiękniejszy Ogród Przydomowy”
12.Sołtysi wg listy obecności — 39
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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:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokółu z XXXIX Sesji Rady Gminy.
Przyjęcie protokółu z nadzwyczajnej XXXX Sesji Rady Gminy.
Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące
uchwał sesyjnych.

5. Podjecie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacj ami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o
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działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Wierzbowo.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o
przebiegu wykonania budżetu Gminy Opinogóra Górna oraz informacji o
przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji
kultury za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Opinogóra Górna
na rok 2010.

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

Ad.t.2.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski poinformował, że
protokół z XXXIX 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 XXXIX Sesji Rady Gminy z dnia 24 maja
2010roku.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski dał pod głosowanie
przyjęcie wniosku.

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

Ad.pkt.3.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski poinformował, że
protokół z nadzwyczajnej XXXX Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna został
napisany i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Grzegorz Kuczyński przedstawił
wniosek o przyjęcie protokółu z nadzwyczajnej XXXX Sesji Rady Gminy z
dnia 31 maja 2010 roku.



Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski dał pod głosowanie
przyjęcie wniosku.

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z nadzwyczajnej XXXX Sesji
Rady Gminy Opinogóra Górna

Ad.gkt.4.

Sołtysi i zaproszeni goście nie zgłosili wniosków ani zapytań
dotyczących uchwał sesyjnych.

Ad.nktś.

Kierownik USC Natalia Goździewska wyjaśniła, że 12 marca 2010 roku
weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. Znowelizowana ustawa zobowiązuje
organ stanowiący samorządu terytorialnego do określenia szczegółowego
sposobu konsultacji z radnymi działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa 21 art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji. Zgodnie z zapisem art. 5 ust. 2 w/w ustawy, konsultacji w taki sam
sposób jak akty prawa miejscowego, podlega również roczny lub wieloletni
program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi. Regulamin który
stanowi załącznik do Uchwały uwzględnia konsultacje z radą działalności
pożytku publicznego, która może zostać utworzona w Opinogórze Górnej.
Następnie przedstawiła stosowny projekt uchwały.

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
szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy i działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.

Ad.pkt.6.

Zastępca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że Gmina stała
się właścicielem działki i świetlicy we Wierzbowie więc możemy rozpocząć



przygotowania do remontu świetlicy. Aby wystąpić z wnioskiem o
dofinansowanie, musimy opracować Plan Odnowy Miejscowości Wierzbowo
obejmujący kilka lat. W związku z powyższym odbyło się spotkanie z
mieszkańcami, na którym wybrano najważniejsze zadania inwestycyjne w
miejscowości Wierzbowo tj: remont świetlicy wiejskiej, budowa placu zabaw w
centrum miejscowości, wyposażenie boiska do gry w piłkę siatkową,
utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską, przebudowa drogi gminnej Dzbonie
— Janowięta - Wierzbowo, przebudowa drogi gminnej Wierzbowo—Wyderka,
budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej. Następnie Z-ca Wójta Gminy
przedstawiła stosowny projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Gożdziewski wniósł o podjęcie
Uchwały

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14 radnych, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wierzbowo.

Ad.t.7.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła, że zakres informacji Wójta
Gminy o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego
obejmują: dane dotyczące planu i wykonania dochodów i wydatków z
uwzględnieniem zmian dokonanych w toku jego wykonania; zestawienie w
ujęciu tabelarycznym wykonania dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca;
część opisową z uwzględnieniem dochodów i wydatków, realizacji zadań
zleconych gminie oraz zobowiązań wymagalnych i stanu zadłużenia gminy.
Instytucje kultury przedstawiają Wójtowi Gminy informację o przebiegu
wykonania planu finansowego w podziale na wydatki bieżące i inwestycje oraz
stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych. Następnie Skarbnik Gminy
przedstawiła stosowny projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Gożdziewski wniósł o podjęcie
uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie określenia zakresu i
formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opinogóra Górna oraz
informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych
instytucji kultury za I półrocze danego roku wraz z informacją o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej.



Ad.gkt.8.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik poinformowała o propozycjach zmian w
budżecie gminy na 2010 rok. Szczegółowe zmiany zostały omówione w
załącznikach oraz uzasadnieniu do uchwały.

Z-ca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że są opracowane
dokumentacje na budowę 150 przydomowych oczyszczalni. Propozycja jest aby
doprojektować jeszcze 50 oczyszczalni i razem wystąpić o dofinansowanie,
jeżeli tylko zostanie ogłoszony nabór wniosków na ich budowę. Koszt
opracowania jednej dokumentacji na oczyszczalnie przydomową wynosi ok.
300 zł. W ten sposób zaspokoilibyśmy wszystkich chętnych na budowę
oczyszczalni przydomowych.

Sołtys z miejscowości Przytoka zapytał, czy jest jeszcze możliwość
zapisania się na budowę przydomowej oczyszczalni.

Z-ca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że jeżeli będą to
pojedyncze zgłoszenia i w krótkim czasie to uwzględnimy, natomiast jeżeli
byłoby dożo zgłoszeń to będziemy musieli się nad tym zastanowić.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik przedstawił stosowny projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2010 rok.

Ad.pkt.9.

Dyrektor GOK Zofia Pikus poinformowała, że odbył się VI Gminny
Konkurs na „Najpiękniejszy Ogród Przydomowy”. Do konkursu zgłosiło się 10
ogrodów przydomowych. Komisja w składzie: Małgorzata Kołakowska — Z—ca
Wójta Gminy, Ireneusz Goździewski -— pracownik ODR Poświętne, Zofia Pikus
— Dyrektor GOK, dokonała lustracji ogrodów i przyznała nagrody: I nagrodę
dla Tadeusza Falęckiego zam. Wierzbowo, II nagrodę dla Longiny Płoskiej zam.
Kołaki Budzyno, III nagrodę dla Agnieszki Czaplickiej zam Pokojewo, oraz
wyróżnienia dla: Teresy Matuszewskiej zam. Rembowo, Wiesławy
Kołakowskiej zam. Kołaki Budzyno, Doroty Walczewskiej zam.
Władysławowo, Iwony Szwarczewskiej zam. Bogucic, Aliny Wawrzyniec zam.



Chrzanówek, Niny Pikus zam. Wierzbowo, Beaty Łuczkowskiej zam.
Kołaczków.

Nagrody i wyróżnienia wręczyli Wójt Gminy Stanisław Wieteska i
Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski.

Radny powiatu Mieczysław Leszczyński przedstawił sprawozdanie z
działalności Gminnej Spółki Wodnej, jednocześnie podkreślając niski procent
wpłat rolników, a ustalona składka jest dość niska — 20 zł., natomiast z
kalkulacji Spółki Wodnej wynika, że powinna wynosić 29 zł.

Sołtys z miejscowości Przytoka Henryk Płodziszewski stwierdził, że
byłaby większa odpłatność rolników, jeżeli składki spółki wodnej byłyby razem
z podatkiem rolnym.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska potwierdził, że składka na spółkę wodną
w naszej gminie jest stosunkowo niska w porównaniu do sąsiednich gmin. W
związku z powyższym poprosił o wyższą realizacje opłat. Ponadto gmina
Opinogóra Górna jest jedyną gminą, która od wielu lat pomaga finansowo
spółce wodnej, w tym roku przeznaczyła 5 tys. zł, i jeżeli zajdzie potrzeba to
jeszcze rozważymy następną pomoc, jak nie finansową to poprzez skierowanie
do prac osób bezrobotnych.

Sołtys z miejscowości Wierzbowo Janina Pikus stwierdziła, że we
wszystkich instytucjach, które wykonują usługi jest najpierw praca potem
zapłata, dlaczego w spółce wodnej jest odwrotnie, najpierw wpłata potem
usuwanie usterek.

Radny powiatu Mieczysław Leszczyński stwierdził, że spółka wodna
działa na zasadzie jak ma pieniądze to robi, kto nie zapłacił nie będzie miał
wykonanej roboty.

Sołtys z miejscowości Wierzbowo zapytała, czy sołectwo Wierzbowo
będzie podłączone do zbiorczej oczyszczalni, jeżeli nie, to czy mieszkańcy
mogą się zapisywać jeszcze na przydomowe oczyszczalnie. Zapytała również
dlaczego wstrzymana została budowa drogi przez wieś.

Sołtys z miejscowości Pałuki Teresa Gołąb zgłosiła potrzebę obkopania
przynajmniej po jednej stronie rowem drogi w Pałukach od cmentarza, gdyż po
deszczach jest zalewana -— brak odpływu.

Sołtys z miejscowości Rembowo Jan Maćkowski zapytał dlaczego nie ma
wybudowanych zjazdów asfaltowych na nowej drodze w Rembowie. Ponadto



zgłosił potrzebę załatania dziur asfaltowych na drodze powiatowej od Rembowa
do p. Zagrodzkiego, jak tez zebrania poboczy na drodze do Rembowa przy lesie.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił:
. na razie nie przewidujemy budowy zbiorczej oczyszczalni

ścieków dla miejscowości Wierzbowo,
. budowa drogi przez Wierzbowo została wstrzymana, ponieważ są

poprawki w dokumentacji, ale droga będzie budowana,
. odwodnienie drogi w Pałukach od cmentarza będzie problemem,

ponieważ jest duża różnica poziomu, ale zlecimy geodecie
sprawdzenie,

. podczas budowy drogi w Rembowie nie wykonano zjazdów
asfaltowych, ponieważ nigdzie nie są budowane z uwagi na koszt,
sprawą się zainteresuje i zjazdy zostaną utwardzone żwirem,

. o naprawę drogi powiatowej w Rembowie i wyrównanie poboczy
zwrócimy się do Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie

Ad.pkt.10.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:
0 ze względu na brak dofinansowania , został unieważniony przetarg na

budowę boiska „Orlik”, ale w przyszłym roku będziemy ponownie
występować z wnioskiem o dofinansowanie,

. został ogłoszony przetarg na sprzedaż działki i budynku po byłej szkole w
Trętowie ( wartość obniżona o 45%). Na przetarg nikt się nie zgłosił. W
związku z powyższym daje pod rozwagę o kolejne obniżenie do 50%
wartości budynku z działką,

. odbył się przetarg na sprzedaż działek we Władysławowie (wartość była
obniżona o 25%). Jedna działka sprzedana, pozostały do sprzedaży dwie,
tu nie proponuje dalszej obniżki wartości działek, tylko pozostawienie na
dotychczasowych warunkach,

. ogłoszony był przetarg na sprzedaż działek w Opinogórze Górnej
(wartość działek obniżona o 25%) — żadna nie sprzedana. Również
proponuje dalsze obniżenie wartości działek nawet do 40%,

o w Zygmuntowie przygotowaliśmy do sprzedaży działki, wartość obniżona
o 30 %, nie było chętnych. Proponuje dalsze obniżenie wartości 0 40%,

Radni zaakceptowali obniżenie wartości działki i budynku w Trętowie o
50%, we Władysławowie pozostawienie na dotychczasowych warunkach
tj o 25%, w Zygmuntowie i Opinogórze Górnej obniżenie wartości 0 40%.

0 został zakończony remont strażnicy i świetlicy w Opinogórze Górnej,



. zastanawiamy się nad opracowaniem dokumentacji na utworzenie
stołówki w Szkole w Opinogórze Górnej. Jest to droga inwestycja, w
związku z powyższym zwracam się do radnych z zapytaniem czy odłożyć
ja w czasie, a dalej będziemy korzystać z cateringu, czy opracowywać
dokumentację na utworzenie stołówki -— poprosił Przewodniczącego o
przegłosowanie wniosku.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski dał wniosek pod
głosowanie.

Radni jednogłośnie przegłosowali odłożenie w czasie utworzenia stołówki
w Szkole w Opinogórze Górnej, ponieważ pilniej sza jest budowa dróg.

Radni byli zgodni z propozycją Wójta w sprawie odłożenia w czasie
utworzenia stołówki w Szkole w Opinogórze Górnej, ponieważ pilniej sza
jest budowa dróg.

. w najbliższym czasie zlecimy opracowanie dokumentacji na utwardzenie
drogi przez Bacze, Chrzanowo i Przytokę,

. każdego roku przy dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w naszej
gminie był organizowany dla niepełnosprawnych „ATAN”. W zeszłym
roku otrzymaliśmy 18 tys. zł dofinansowania, w tym roku Urząd
Marszałkowski odmówił dofinansowania, a na zorganizowanie potrzeba
ponad 20 tys. zł. W związku z powyższym jest propozycja na
zawieszenie zorganizowania w tym roku „ATAN-u” ,

o po ostatnim pikniku w Opinogórze są głosy żeby zorganizować drugi np.
15 sierpnia. Koszt organizacji pikniku wyniesie w granicach 8 — 10 tys
zł. W związku z powyższym proszę Przewodniczącego o przegłosowanie
wśród radnych i sołtysów wniosku o zorganizowanie pikniku
opinogórskiego w dniu 15 sierpnia

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski dał wniosek pod
głosowanie.

Rada Gminy wraz z sołtysami w głosowaniu jawnym większością głosów
( 30 za, 5 przeciwnych, 3 wstrzymujących) zdecydowała, aby
zorganizować piknik opinogórski w dniu 15 sierpnia.

. sprawa budowy kanalizacji dla trzech sołectw Wierzbowo, Wola
Wierzbowska i Kołaki Budzyno ciągnie się od kilku lat. Do dnia
dzisiejszego sprawa nie została rozstrzygnięta. Zamierzamy wycofać
wniosek, a zakupioną działkę pod oczyszczalnię sprzedać,



. wpłynęło podanie od mieszkańców Wilkowa o uruchomienie autobusu,
myślimy o tej sprawie. Również rozważamy możliwość kursowania
autobusu przez Załuże —- Sosnowo — Pokojewo,

. odbyły się obchody XX-lecia samorządu gminnego, są grupowe zdjęcia,
proszę uczestników o ich odbiór

' byliśmy z Zastępcą Wójta Gminy, Przewodniczącym Rady Gminy i
Przewodniczącymi stałych komisji w gminie Słubice, gminie najbliżej nas
położonej, która była podtopiona podczas powodzi. W wielu
miejscowościach nie ma światła. Zastanawiamy się nad zbiórka dla
powodzian. Niektóre gminy zbierały zboże, siano, sianokiszonki. W tej
gminie w której byliśmy najbardziej byłaby potrzebna pomoc pieniężna
na zakup sprzętu AGD. W związku z powyższym proszę teraz sołtysów o
zorganizowanie zbiórki pieniężnej, a po żniwach zbiórki zboża. Zebrane
pieniądze lub zboże przekażemy do gminy Słubice i Wójt tamtej gminy
zdecyduje, którym rolnikom należy się pomoc. Liczymy na duże
zaangażowanie sołtysów, prosimy o dotarcie do każdego gospodarstwa w
swoim sołectwie.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski ~— widząc tereny po
powodzi można powiedzieć, że rolnicy nie prędko wejdą na pola,
ponieważ na polach jest ok. 1 metra naniesionego piasku i kamieni.
Naszym obowiązkiem jest udzielenie pomocy tym ludziom.

Przedstawiciel Izb Rolniczych Jacek Ruszczyński również
stwierdził, że pomoc tym ludziom jest niezbędna, potrzeby duże, na
pewno przyjmą wszystko co dostaną. Zaproponował, że zamiast
organizować Piknik — przeznaczyć fundusz dla powodzian.

Radna Izabela Kołakowska stwierdziła, że łatwiej nam będzie
zebrać pieniądze, ponieważ zboża to nie mamy gdzie składować.

Z-ca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska — w gminie, której
byliśmy jest 20 miejscowości, i połowa jest zalana. Zboża w tych
miejscowościach są ścięte przez wodę, płaty asfaltu są przeniesione na
pola, krzaki porzeczek pokryte w całości piaskiem. Prośba do sołtysów 0
duże zaangażowanie, o przej ście osobiście od domu do domu, wtedy będą
efekty zbiórki.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował, że zgodnie z
przepisami nie ma możliwości przekazania funduszy gminnych dla
powodzian. Można sfinansować sprzęt i przekazać w użyczenie, ale w tej
sytuacji byłoby to kłopotliwe.
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Radni nie zgłosili uwag do wyjaśnień Wójta Gminy.

Sekretarz Gminy Beata Golasińska zapoznała z listą nie odebranych
medali okolicznościowych w związku z XX-leciem samorządu gminnego
i poprosiła sołtysów o przekazanie mieszkańcom, żeby zgłaszali się po
odbiór medali.

Ad.nkt.ll.

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

Prota;
'łowała:

Elżbieta Borowska
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