
PROTOKÓŁ NrXLIV/lO
z nadzwyczajnej XLIV Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej

w dniu 25 pażdziernika 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. 1200 .

Stan radnych — 15
Uczestniczyło - 14
Radny nieobecny:

' Józef Cezary Jabłoński

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

S-"PPJPF

Pkt. .

Stanisław Wieteska — Wójt Gminy
Małgorzata Kołakowska — Z—ca Wójta Gminy
Beata Golasińska — Sekretarz Gminy
Ewa Wójcik — Skarbnik Gminy
Andrzej Chmielewski — Komendant Posterunku Policji w Opinogórze

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.
2.

3.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Informacja Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych pracowników
Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych za 2009 rok.
Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie
Opinogóra Górna za rok szkolny 2009/2010.
Podjęcie uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta
Gminy Opinogóra Górna w przedmiocie partycypacji Gminy Opinogóra
Górna w kosztach budowy parkingu dla Muzeum Romantyzmu.

. Podjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę Nr XVIII/238/ 10 Rady Gminy
Opinogóra Górna 2 dnia 6 października 2010 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej przez Gminę Opinogóra Górna powiatowi
ciechanowskiemu.

. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Opinogóra Górna
na 2010 rok.
Wolne wnioski i zapytania.



8. Sprawy bieżące.
9. Zamknięcie obrad.

Ad.pkt.2.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska przedstawił informację o
oświadczeniach majątkowych pracowników Urzędu Gminy i kierowników
jednostek organizacyjnych za 2009 rok ( informacja stanowi załącznik do
protokółu).

Ad.gkt.3.

Sekretarz Gminy Beata Golasińska szczegółowo przedstawiła informację
o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Opinogóra Górna w roku
szkolnym 2009/2010 ( informacja stanowi załącznik do protokółu).

Ad.pkt.4.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że zwołanie nadzwyczajnej
sesji było konieczne, ponieważ pojawiła się szansa wprowadzenia do projektu
budżetu województwa mazowieckiego na przyszły rok budowy inwestycji na
naszym terenie tj. budowy parkingu przy kościele w Opinogórze Górnej.
Spotkałem się z Panem Marszałkiem i ten zasugerował, aby jak najszybciej
złożyć deklarację o 10 % partycypacji w kosztach budowy. Należy podkreślić,
że jeżeli nie wejdzie do budżetu w przyszłym roku budowa parkingu, to my
wycofamy się z partycypacji. Następnie Wójt Gminy przedstawił stosowny
projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan radnych 15, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie stanowienia o
kierunkach działania Wójta Gminy Opinogóra Górna w przedmiocie
partycypacji Gminy Opinogóra Górna w kosztach budowy parkingu dla
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej.

Ad.pkt.5.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że na pcprzedniej sesji Rady
Gminy była podjęta Uchwała o pomocy finansowej dla powiatu
ciechanowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu
ratowniczo-gaśniczego. Otrzymałem pismo z Komendy Powiatowej Państwowej



Staży Pożarnej w Ciechanowie z prośbą o zmianę zapisu treści Uchwały, żeby
przeznaczyć nie na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo—gaśniczego tylko
na wydatki bieżące, a dofinansowanie i tak byłoby przeznaczone na samochód
strażacki.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik 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 14, jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr
XLIII/238/ 10 Rady Gminy Opinogóra Górna 2 dnia 6 pażdziernika 2010 r. w
sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Opinogóra Górna
powiatowi ciechanowskiemu.

Wójt Gminy wyjaśnił, że pojawiła się możliwość pozyskania
nieodpłatnie od policji samochodu w dobrym. Samochód planuje się
przeznaczyć dla jednostki OSP w Dzboniu. W związku z tym trzeba ponieść
koszty przemalowania o dostosowania go do potrzeb straży ok. 10 tys. zł.

Komendant Posterunku Policji w Opinogórze Górnej Andrzej
Chmielewski wyjaśnił, że osobiście pojechał do Komendy Policji w Płocku
celem obejrzenia samochodu, który mielibyśmy otrzymać. Jest to samochód 12-
letni DUKATO z nowym silnikiem, przebieg ok. 290 tys., samochód służący do
przewozu 9 osób, użytkowany przez dwóch kierowców, stan ogólnie dobry,
dobrze utrzymany.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poprosił Przewodniczącego o
przegłosowanie propozycji przeznaczenia 10 tys. zł na dostosowanie
pozyskanego samochodu policyjnego dla jednostki OSP w Dzboniu.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski dał pod głosowanie
prOpozycję Wójta Gminy.

Radni w głosowaniu jawnym, na stan radnych 15, w sesji uczestniczyło
14, jednogłośnie przyjęła propozycje przeznaczenia 10 tys. zł na dostosowanie
samochodu dla jednostki OSP.



Ad.pkt.6.

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

Radny Dariusz Goździewski zapytał czy wystarcza dofinansowania na
przeprowadzenie wyborów, czy gmina dokłada z budżetu?

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła, że koszty związane z wyborami
to koszty w ramach dofinansowania, z budżetu gminy nie dokładamy. Następnie
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2010 rok.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
Uchwały.

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

Ad.t.7.

Radny Krzysztof Szczypek zgłosił wniosek o ustawienie 2 znaków
przystankowych we Wierzbowie —— naprzeciw sklepu i przy p. Andrzeju
Kaczorek, tam gdzie zatrzymują się autobusy.

Radna Izabela Kołakowska zgłosiła potrzebę ustawienia drogowskazu na
skrzyżowaniu drogi powiatowej i gminnej z nazwą miejscowości „Janowięta”.

Radny Mirosław Kamiński zgłosił potrzebę ”załatania dziur asfaltowych
na drodze Opinogóra — Pomorze.

Radny Jerzy Wójcicki zapytał dlaczego podczas oczyszczania rowu
przydrożnego w Opinogórze Górnej wzdłuż ul. Konwerskiego zostały
zlikwidowane wjazdy na pola?

Radna Teresa Matuszewska zgłosiła potrzebę ustawienia w Rembowie
przed mostem w kierunku Długołęki znaku oznajmiającego garby na drodze.

Radny Kazimierz Rostkowski zgłosił potrzebę naprawy drogi Ksawerowo
— Kołaczków.



Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił że:
o w sprawie wniosków dotyczących dróg powiatowych wystąpimy na

piśmie do Powiatowego Zarządu Dróg W Ciechanowie,
. o naprawę drogi Ksawerowo — Kołaczków wystąpimy do wykonawcy w

ramach gwarancji.

Ad.pkt.8.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:
w ubiegłym roku zbudowaliśmy 30 przydomowych oczyszczalni i
znaczna część wymaga naprawy. Kilkakrotnie zgłaszaliśmy do
wykonawcy usterki do naprawy, jednak do tej pory nie zostały usunięte.
Jeżeli firma nie naprawi to będziemy zmuszeni przeznaczyć fundusze na
naprawę, a firmę podamy do sądu o zwrot kosztów naprawy,
komplikuje się sprawa odbioru azbestu, otrzymaliśmy informacje, że
firma wybrana w drodze przetargu jest na skraju upadłości. W związku z
powyższym zmuszeni jesteśmy Sprawę odłożyć w czasie i trzeba będzie
ogłosić nowy przetarg,
informowałem, wcześniej że będziemy składać wnioski na
termomodernizację szkoły podstawowej w Woli Wierzbowskiej, Urzędu
Gminy, Banku Spółdzielczego i Poczty i taką umowę partnerską
zawarliśmy. Jednak zmienione zostały zasady partnerstwa. Partnerstwo
będzie punktowane tylko z inną jednostką samorządową. W związku z
tym wniosek złożony tylko na termomodernizację Urzędu Gminy
(budynku głównego nie obejmuje projekt wspólnego gmachu UG i
Poczty) oraz Szkoły Podstawowej w Woli Wierzbowskiej,
wzrosła cena urzędowa żyta, była 34,10 zł za 1 q, ogłoszona przez GUS
wynosi 37,74 zł.

Z-ca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska poinformowała, że obecny Wójt
Gminy Stanisław Wieteska został wyróżniony (na 314 Wójtów jeden z
czterdziestu) i od Marszałka Województwa Mazowieckiego otrzymał medal
pamiątkowy i dyplomem za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na
rzecz Województwa Mazowieckiego.

Ad.pkt.9.

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

Protloxkółowała: Przewodniczący Rady Gminy
"„l' .

Lb ”)i-ui:
Elżbieta Borowska Jan Goździewski
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