
PROTOKÓŁ NrXLV/IO
2 XL V Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej

w dniu 9 listopada 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. 1230.

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
Zofia Pikus —— Dyrektor GOK
Ewa Żurawska — Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Halina Larenta -— Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
Elżbieta Pełka-Karpińska — inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej
i ochrony środowiska

9. Janusz Sosnowski — radny powiatu
l0.Mieczysław Leszczyński — radny powiatu
ll.Ireneusz Różalski -— NZOZ „IROMED”
12.Stanisław Leszczyński — Prezes GS „SCH” w Opinogórze
13.Andrzej Chmielewski —— Komendant Posterunku Policji w Opinogórze
l4.Jerzy Niedziałkowski —- Bank Spółdzielczy Opinogóra
15.Jacek Ruszczyński — przedstawiciel Izby Rolniczej
ló.Mieczysław Piotrowski - Przewodniczący Kółek i Organizacji

Rolniczych
17.Teresa Kudlak — Dyrektor Gimnazjum
18.Sołtysi wg listy obecności - 38

530995”??t

Pkt.l

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 nadzwyczajnej XLIII Sesji Rady Gminy.
Przyjęcie protokółu z nadzwyczajnej XLIV Sesji Rady Gminy.
Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące
uchwał sesyjnych

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach
majątkowych radnych za 2009 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Opinogóra Górna.
7. Podjęcie uchwały W sprawie Wprowadzenia zmian w Uchwale Nr

XLII/234/ 10 Rady Gminy Opinogóra górna z dnia 6 pażdziernika 2010 r.
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych na obszarze gminy Opinogóra Górna.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy na rok 201 1
Gminy Opinogóra Górna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

10.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Gimnazjum w Opinogórze górnej
imienia Zygmunta Krasińskiego.

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

12.Sprawozdanie Wójta Gminy za okres kadencji 2006-2010.
13.Wolne wnioski i zapytania.
14.Sprawy bieżące.
15.2amknięcie obrad.

ewwr

Ad.pkt.2.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski poinformował, że
protokół z XLIII 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 XLIII Sesji Rady Gminy z dnia 6 października
2010 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski dał pod głosowanie
przyjęcie wniosku.



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

Ad.pkt.3.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski poinformował, że
protokół z XLIV 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 XLIV Sesji Rady Gminy z dnia 25 października
2010 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski dał pod głosowanie
przyjęcie wniosku.

Rada Gminy jednogłośni przyjęła protokół z XLIV Sesji Rady Gminy
Opinogóra Górna.

Ad.t.4.

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

Ad.pkt.5

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski przedstawił informację o
oświadczeniach majątkowych radnych za 2009 rok ( informacja stanowi
załącznik do protokółu).

Ad.pkt.6.

Sekretarz Gminy Beata Golasińska szczegółowo omówiła zmiany w
Statucie Gminy Opinogóra Górna, a 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 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zmian w Statucie
Gminy Opinogóra Górna.



Ad.gkt.7.

Inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
Elżbieta Pełka-Karpińska omówiła wprowadzane zmiany w Uchwale Nr
XLII/234/ 10 Rady Gminy Opinogóra Górna 2 dnia 6 pażdziernika 2010 r. w

sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na obszarze
gminy Opinogóra Górna. 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 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie wprowadzenia
zmian w Uchwale Nr XLII/234/10 Rady Gminy Opinogóra Górna 2 dnia 6
pażdziernika 2010 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych na obszarze gminy Opinogóra Górna.

Ad.pkt.8.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ewa Zórawska
wyjaśniła propozycje zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
a 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 14, jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie Wprowadzenia
zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Ad.pkt.9.

Kierownik USC Natalia Goździewska wyjaśniła, że wykonując
postanowienia przepisu zawartego w ustawie z 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie Rada Gminy uchwala Program współpracy Gminy



z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
Współpraca organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi
może odbywać się poprzez zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji
zadań publicznych, wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach
działalności, konsultowanie z organizacjami pozarządowymi, odpowiednio do
ich zakresu działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej organizacji. Opracowany Program
współpracy Gminy stanowi wyraz zaangażowania wielu partnerów w stworzenie
optymalnego planu współpracy, na zasadach pomocniczości, suwerenności
stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Wskazano w
nim priorytetowe obszary współpracy w realizacji zadań publicznych, zasady
udziału organizacji pozarządowych w działaniach programowych samorządu.
Następnie został przedstawiła stosowny projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjEcie
Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia Programu
współpracy na rok 2011 Gminy Opinogóra Górna z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego.

Ad.nktJO.

Dyrektor Gimnazjum Teresa Kudlak wyjaśniła, że w lutym br.
społeczność podjęła działania zmierzające do nadania Gimnazjum imienia.
Wyszukując kandydata do zaszczytnej funkcji uznano, iż to powinien być ktoś
bliski uczniom, akceptowany przez nich, ktoś kto mógłby stać się autorytetem.
W marcu 2010 r. organy szkoły: Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski i
Rada Rodziców wspólnie wytypowały trzy kandydatury na patrona szkoły.
Skoro w Opinogórze znajduje się jedyne w Europie Muzeum Romantyzmu
uznano, że będą to postacie romantyków: Zygmunt Krasiński, Juliusz Słowacki i
Cyprian Kamil Norwid. W kwietniu br. odbyło się głosowanie w formie
anonimowych ankiet przeprowadzone wśród rodziców, uczniów i członków
Rady Pedagogicznej. Zdecydowana większość ankietowanych opowiedziała się
za postacią Zygmunta Krasińskiego. Następnie został opracowany harmonogram
działań nadania szkole imienia, a uroczystość jest planowana na maja 2011
roku.



Sekretarz Gminy Beata Golasińska przedstawiła projekt uchwały w
sprawie nadania Gimnazjum w Opinogórze Górnej imienia Zygmunta
Krasińskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjEcie
Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę W sprawie nadania Gimnazjum
w Opinogórze Górnej imienia Zygmunta Krasińskiego.

Ad.pkt.11.

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 jak się przedstawia deficyt
budżetowy?

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła, jeżeli deficyt na dzień dzisiejszy
się nie zwiększa, a było to przedstawiane wcześniej, to w uchwale o
dzisiej szych zmianach w budżecie nie ma takiego zapisu . Następnie Skarbnik
Gminy 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 przyjęła Uchwałę w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2010 rok.

Ad.nktJZ.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska przedstawił sprawozdanie za okres
kadencji 2006-2010 (sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu).

Ad.nkt.l3.

Radny Krzysztof Szczypek zgłosił wnioski o:
' naprawę pobocza przy nowo-wybudowanej drodze we Wierzbowie

ponieważ piasek z poboczy został wypłukany przez deszcz,



. uzupełnienie przepustu przy byłym składzie buraczanym we Wierzbowie,

. usunięcie dwóch drzew (brzozy) koło p. Komorowskiego w Woli
Wierzbowskiej które utrudniająwidoczność.

Radny powiatu Mieczysław Leszczyński obiecał, że powyższe sprawy
przekaże kierownikowi Powiatowego Rejonu Dróg w Ciechanowie.

Radna Izabela Kołakowska podziękowała za budowę I-go etapu drogi w
Janowiętach i Kołakach Kwasach, oraz za zbiórkę pieniężną dla poparzonych
dzieci, którzy ulegli wypadkowi samochodowemu.

Sołtys z Elżbiecina Iwona Miłek poruszyła problem zalewania pól w
sołectwie.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że w ramach gwarancji zwróci
się do PZD w Ciechanowie o naprawę pobocza, uzupełnienie przepustu oraz
usunięcia drzew w Woli Wierzbowskiej. W sprawie zalewania pół jest trudno
cokolwiek w tej chwili odpowiedzieć, ponieważ są ostatnio obfite opady
deszczu.

Ad.nkt.14.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:
. odbyły się zebrania wiejskie odnośnie podziału funduszu sołeckiego, w

kilku sołectwach były powtórnie zwoływane zebrania ze względu na brak
frekwencji. Ogółem była niska frekwencja, w 20 sołectwach wynosiła
12%, w 10 sołectwach 20% i 4 sołectwach powyżej 25%. Liczyłem na
większe zainteresowanie mieszkańców podziałem funduszu sołeckiego,

. zostały złożone wnioski w ramach Odnowy Wsi dla miejscowości
Władysławowo,

. po raz drugi złożyliśmy wniosek w ramach „schetynówki”, jesteśmy na
liście rezerwowej na 10 miejscu,

o w miedzy czasie odbyły się dwie sesje nadzwyczajne, jedna była
planowana, drugą zwołaliśmy z dwóch powodów. Pierwsza sprawa to
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. Na spotkaniu Pan
Marszałek zasugerował, aby jak najszybciej złożyć deklarację o 10%
partycypacji w kosztach budowy. Druga sprawa dotyczyła pozyskania
nieodpłatnie od policji samochodu w dobrym stanie. Samochód planuje
się przeznaczyć dla jednostki OSP w Dzboniu. Jednak należało
przeznaczyć ok. 10 tys. zł na przemalowanie i dostosowanie samochodu
do potrzeb straży,



. kończy się kadencja Rady Gminy, w związku z powyższym w
podziękowaniu za dobrąwspółpracę z radnymi na ręce Przewodniczącego
Rady Gminy Wójt Gminy wręczył kwiaty.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski — dobiega końca kolejna
kadencja Rady Gminy. W Radzie Gminy pełniłem funkcję ponad 20 lat na
różnych stanowiskach, byłem członkiem zarządu, zastępcą Wójta, a przez dwie
ostatnie kadencje przewodniczącym Rady Gminy. Nasza gmina przez ten okres
bardzo się zmieniła. Powstało wiele nowych obiektów, wybudowano wodociągi,
dwie oczyszczalnie ścieków, częściowo kanalizację, wiele kilometrów dróg i
chodników, wyremontowane zostały szkoły, wiele świetlic i strażnic OSP.
Straże w naszej gminie należą do najlepiej umundurowanych, wyposażonych w
samochody i sprzęt gaśniczy nie tylko w powiecie. Można powiedzieć, że to co
niegdyś było niemożliwe dzisiaj stało się realne. Za najbardziej udaną należy
uznać ostatnią kadencję, a to dlatego, że pozyskiwaliśmy skutecznie fundusze z
zewnątrz. To kosztowało wiele trudu i wysiłku, ale efekty są widoczne i cieszą
mieszkańców gminy. Szanowni Państwo, ponieważ ja nie kandyduję do
następnego samorządu, chciałbym podziękować wszystkim za współpracę:

- Radnym gminy za rozważnie podejmowane decyzje,
. Radnym powiatowym za udział w naszych sesjach, za przekazywanie

wiadomości z pierwszej ręki co się dzieje w powiecie,
. Sołtysom za liczny udział w sesjach, wysuwanie wniosków, zadawanie

pytań, przekazywanie informacji w terenie.
. Przedstawicielom Izb Rolniczych, którzy brali udział w sesjach,

reprezentowali naszą gminę na zewnątrz,
. Przewodniczącemu Kółek i Organizacji Rolniczych, który jest od dawna

społecznikiem, bywał na sesjach i interesował się sprawami gminy,
" Kierownikom zakładów pracy, że pomimo swojej pracy zawodowej

znaleźli czas, aby być na sesjach i wiedzieć co się dzieje w gminie,
. Wszystkim pracownikom Urzędu Gminy m.in. Pani Beacie Golasińskiej,

Ewie Wójcik, Zofii Pikus, Elżbiecie Pełce, Halinie Larenta. Duże
podziękowanie dla najdłużej pracującej w naszym Urzędzie Pani
Elżbiecie Borowskiej, która przygotowywała dokumenty na sesje,

. Pani Małgorzacie Kołakowskiej V—ce Wójt za duże zaangażowanie w
pracy na rzecz naszej gminy oraz pomoc Wójtowi w różnych sprawach,

. Wójtowi Gminy Stanisławowi Wietesce, chociaż nie zawsze mieliśmy
jednakowe zdanie, ale po dyskusjach dochodziliśmy do porozumienia,
dziękuję za duże zaangażowanie jakie wkładał Pan w rozwój tej gminy.
Życzę Panu wygrania wyborów, wykonania tych inwestycji które są
planowane, aby nasza gmina stawała się piękniejsza a ludziom żyło się
lepiej.



Ad.gkt.15.

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Przewodniczący Rady Gminy
Jan Goździewski zamknął obrady ostatniej w tej kadencji XLV Sesji Rady
Gminy.

Protokółowała: Przewodniczący Rady Gminy
@@4,

ElżbietaLPorowska Jan Goździewski
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