
PRLLTOKÓŁNrXV/M
z XV Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej w dniu 28 grudnia 2007 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 - 15

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

?".-”5993?

PO?—153
9.
10.
11.
12.

Pkt.].

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
Teresa Gołębiewska — Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Halina Larenta — Kierownik Gminnej Biblioteki Publiczne
Andrzej Chmielewski -— Komendant Posterunku
Stanisław Leszczyński — Prezes GS „SCH”
Mieczysław Piotrowski — przedstawiciel Kółek i Organizacji Rolniczych
Sołtysi wg listy obecności - 35

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:

l.
2.
3.

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

. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wartości jednego punktu
i najniższego wynagrodzenie w kategorii zaszeregowania dla Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej i Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Opinogórze Górnej.



5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania
nauczycieli na rok 2008.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wartości jednego punktu
i najniższego wynagrodzenia w kategorii zaszeregowania dla
pracowników jednostek działających w zakresie oświaty nie będących
nauczycielami.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
9. Wolne wnioski i zapytania.
1 0. Sprawy bieżące.
ll.Zamknięcie obrad.

Ad.gkt.2.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski poinformował, że
protokół z XIII 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 XIV Sesji Rady Gminy z dnia 11 grudnia
2007roku.

Przewodniczący Rady Gminy Jana Goździewskiego dał pod głosowanie
przyjęcie wniosku.

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

Ad.t.3.

Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące
uchwał sesyjnych — nie zgłoszono.

Ad.nktA.

Teresa Gołębiowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
wyjaśniła, że od roku 2004 nie były zmieniane wartości jednego punktu
i najniższego wynagrodzenia w kategorii zaszeregowania dla Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Zespołu Ekonomiczno—
Administracyjnego Szkół w Opinogórze Górnej. W związku z powyższym
zostały przygotowane nowe propozycje, które radni otrzymali w terminie
wcześniejszym na piśmie. 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 15, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie ustalenia wartości
jednego punktu i najniższego wynagrodzenia w kategorii zaszeregowania dla
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej i Gminnego
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Opinogórze Górnej.

Ad.nktS.

Wojciech Tymkowski Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół wyjaśnił, że projekt Regulaminu wynagradzania
nauczycieli na rok 2008 szczegółowo określa wysokość stawek i warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego
przyznawania i wypłacania. Następnie 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 15, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie ustalenia
Regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2008.

Ad.nkt.6.

Wojciech Tymkowski Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno—
Administracyjnego Szkół wyjaśnił, że proponuje się ustalenie wartości jednego
punktu w wysokości 5 zł i jako najniższe wynagrodzenie zasadnicze
w I kategorii zaszeregowania kwotę 500 zł dla pracowników jednostek
działających w zakresie oświaty nie będących nauczycielami. Następnie
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 15, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie ustalenia wartości
jednego punktu i najniższego wynagrodzenia w kategorii zaszeregowania dla



pracowników jednostek działających w zakresie oświaty nie będących
nauczycielami.

Ad.gkt.7.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska przedstawił informacje
o najważniejszych planowanych inwestycjach w 2008 roku ( informacja stanowi
załącznik do protokółu).

Radny Dariusz Goździewski zapytał jaką kwotę w skali roku stanową
środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli?

Wojciech Tymkowski Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół wyjaśnił, że fundusz zdrowotny dla nauczycieli
tworzą środki finansowe wyodrębnione w budżecie szkół i stanowią 0,3 %
planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia zasadnicze
nauczycieli, tworzy to kwotę 5 tys. zł tj. dla szkół podstawowych: w Opinogórze
1.400 zł, w Kołaczkowie 800 zł, w Woli Wierzbowskiej 800 zł, w Dzboniu
600 zł i Gimnazjum 1.400 zł. Dla prawidłowego gospodarowania tymi środkami
finansowymi przyjęty jest Regulamin, który szczegółowo określa kto może
korzystać z funduszu zdrowotnego oraz jakie musi spełniać warunki przyznania
pomocy.

Skarbnik Gminy Elżbieta Kowalska poinformowała, że projekt budżetu
gminy na 2008 rok był szczegółowo omawiany i dyskutowany na posiedzeniach
stałych Komisji Rady. Członkowie Komisji nie wnieśli zmian do
przedstawionego projektu i pozytywnie go za0piniowa1i. Następnie odczytała
Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Opinogóra
Górna projekcie budżetu na 2008 rok wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego i objaśnieniami oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2008 rok.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
gminy na 2008 rok.



Ad.nkt.8.

Skarbnik Gminy Elżbieta Kowalska zaproponowała wprowadzenie zmian
w budżecie gminy na 2007 rok poprzez zwiększenie dochodów budżetowych
w kwocie 122.800 zł i zmniejszenie w kwocie 91.800 zł, natomiast
w wydatkach budżetowych zwiększenie W kwocie 299.934 zł i zmniejszenie
w kwocie 268.934 zł. Następnie przedstawiła stosowny projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjecie
uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, na sesji
uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2007 rok.

Ad.t.9

Stanisław Leszczyński Prezes GS „SCH” w Opinogórze zwrócił się do
sołtysów z prośbą o powiadomienie mieszkańców, że Gminna Spółdzielnia
będzie prowadziła sprzedaż nasion zbóż, mieszanek, traw i kukurydzy.
Następnie złożył życzenia noworoczne.

Sołtys z Pałuk Teresa Gołąb zwróciła się z prośbą o posypywanie żwirem
zakrętów drogi od Opinogóry w kierunku Kołaczkowa w czasie gołoledzi.

Sołtys z Pomorza Alina Zając zwróciła się do Wójta Gminy z prośbą
o pomoc w przywróceniu poprzedniej lokalizacji przystanku autobusowego
w Pomorzu.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił:

- o posypywanie żwirem podczas gołoledzi zakrętów drogi od Opinogóry
w kierunku Kołaczkowa wystąpimy z pismem do Powiatowego Zarządu
Dróg w Ciechanowie ponieważ jest to droga powiatowa,

- w sprawie przywrócenia poprzedniej lokalizacji przystanku
autobusowego w Pomorzu były prowadzone niejednokrotnie rozmowy
z Generalną DyrekcjąDróg Krajowych i Autostrad, która nie uwzględniła
naszej prośby. Ponieważ występuje w dalszym ciągu problem, postaram
doprowadzić do spotkania sołtysa i radnego z Pomorza z
przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych celem
ponownego przedyskutowania sprawy.



Ad.pkt.10.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:
- od przyszłego roku rusza w gminie Opinogóra w dotychczasowym

pomieszczeniu GCI — Centrum Kształcenia na Odległość na Obszarze
Wiejskim. Na 2.500 gmin takie centra powstaną w 379 gminach
w Polsce, w tym w Opinogórze ( w co 8 gminie w Polsce). Gmina
otrzyma 12 tys. zł na przygotowanie lokalu oraz 10 nowoczesnych
komputerów ze stolikami. Opiekun w/w centrum będzie wynagradzany
przez 5 miesięcy z Europejskiego Funduszu Społecznego,

- dzisiaj zostanie złożony wniosek pod nazwą „Internet jako narzędzie
wyrównywania szans edukacyjnych na terenie gminy Opinogóra”, na
kwotę 50 tys. zł. W ramach tego projektu 80 uczniów 3 i 4 klas szkół
podstawowych może skorzystać z zajęć pozalekcyjnych z informatyki.
Pierwsze informacje o rozstrzygnięciu będą w II połowie lutego. Projekt
byłby realizowany od 1 marca do 30 czerwca 2008 r,

- Komisja do sprawowania kontroli przestrzegania przepisów określonych
w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
przeprowadziła kontrole w 5 sołectwach: Opinogóra Górna,
Przedwojewo, Patory, Opinogóra Kolonia i Chrzanowo. Łącznie komisja
skontrolowała 134 posesje. Nałożono, 16 mandatów, najwięcej
w Przedwojewie 11, 4 w Chrzanowie i jeden w Opinogórze Górnej. W
sołectwach Patory i Opinogóra Kolonia wszyscy mieszkańcy mają
podpisane umowy z PUK w Ciechanowie. Po kontroli przybyło
zawartych umów. W 2008 roku kontrole będą kontynuowane,

— zostało podsumowane współzawodnictwo jednostek OSP o nagrodę
Wójta Gminy — brano pod uwagę 16 kryteriów. I miejsce zajęła OSP
Laguny, II miejsce OSP Opinogóra, III miejsce OSP Długołęka, OSP
Kołaczków, i OSP Władysławowo, IV miejsce OSP Wierzbowo,
V miejsce OSP Wola Wierzbowska, VI miejsce OSP Sosnowo, VII
miej sce OSP Dzbonie,

- w roku 2007 na działalność GOPS nie było skarg i zażaleń. Pomocą
objęto ogółem 380 rodzin. Pomoc była udzielana w formie pieniężnej,
w formie rzeczowej, dożywiania dzieci w szkołach i w domu oraz
w formie usług opiekuńczych w domu i w placówkach. Pomoc pieniężna
udzielana była w formie zasiłków celowych, zasiłków okresowych,
zasiłków stałych oraz w ramach realizacji wieloletniego Programu
„Pomocy Państwa w zakresie dożywiania”, zasiłków celowych na zakup
żywności. W formie rzeczowej w ramach zadań własnych Gminy
udzielono pomocy w postaci zakupu opału, leków i odzieży. Ponadto
zakupiono paczki żywncściowe dla 102 rodzin na kwotę 33.000 złz funduszy niewykorzystanych na realizację dożywiania dzieci
w szkołach. Paczki zakupiono, aby uniknąć zwrotu niewykorzystanych



funduszy z zadań zleconych Gminie. W roku 2006 także zakupiono
paczki żywnościowe dla 102 rodzin na kwotę 20.400 zł. W 2007 roku
zwiększyła się kwota na paczki 0 12.600 zł. W wyniku zdarzenia
losowego, tj. pożaru domu mieszkalnego udzielona została pomoc
poszkodowanej rodzinie na kwotę 8.697 zł, W tym: w formie zasiłków
celowych 4.100 zł, zasiłku okresowego 2.397 zł i W ramach dożywiania
1.800 zł. W wyniku wielokrotnych wystąpień na piśmie do Wojewody
o zwiększenie środków finansowych pozyskano na dożywianie 61.000 zł
( z 64.000 zł zwiększenie na 125.000 zł), na zasiłki okresowe 0 25.000 zł
( z 75.000 zł na 100.000 zł),

- w związku z planowaną budową dróg w gminie, poprosił sołtysów
z miejscowości Opinogóra Kolonia, Patory, Sosnowo, Wierzbowo,
Załuże, Kołaki Kwasy i Janowięta po zakończeniu dzisiejszej sesji o
zgłoszenie się do geodety gminnego p. Huberta Olszewskiego,

~ zapytał sołtysów czy chcieliby odbyć zebrania wiejskie z udziałem Wójta
Gminy lub innego pracownika Urzędu Gminy.

Zastępca Wójta Małgorzata Kołakowska poinformowała, że Komisja ds.
utrzymania czystości i porządku, o której mówił Wójt kontrolowała nie tylko
wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów
komunalnych, ale również gromadzenia nieczystości ciekłych. Niewielu
mieszkańców okazywało się dowodem wywozu tych nieczystości. Większość
mieszkańców opróżnia szamba we własnym zakresie, niezgodnie z przepisami.
Jednak za to nie były nakładane mandaty, a jedynie mieszkańcy otrzymali
pouczenie. W naszej gminie funkcjonują 3 oczyszczalnie ścieków i
wybudowano łącznie ok. 12 km sieci kanalizacyjnych. Jest to niewiele, ale w
porównaniu z innymi pobliskimi gminami wiejskimi jesteśmy przodownikami.
Mamy przygotowaną dokumentację i wnioski o dofinansowanie unijne na
następną oczyszczalnię i budowę sieci kanalizacyjnej. Takie gminy jak
Gołymin, Ojrzeń, Regimin, Krasne czy Wiśniewo dopiero przygotowują się do
budowy kanalizacji. Wczoraj byliśmy z 2 gminach Czernice Borowe i Płoniawy,
gdzie również nie ma kanalizacji zbiorowej. Te gminy rozpoczęły budowę
oczyszczalni przydomowych. Jedną z nich obejrzeliśmy i w roku 2008
zamierzamy wystąpić o dofinansowanie w ramach PROW budowy takich
oczyszczalni. W przypadku rozproszonej, kolonijnej zabudowy w naszej gminie
jest to rozwiązanie uzasadnione ekonomicznie. W gminie Czernice Borowe
wybudowano 15 takich oczyszczalni w tym roku. Oczyszczalnie zostały
wybudowane bez udziału finansowego gminy, mieszkańcy płacili 2 tys. zł,
pozostałe środki pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast w gminie
Płoniawy funkcjonują te oczyszczalnie od 2 lat. Użytkownicy są zadowoleni, nie
płacą za ścieki. Odpłatność mieszkańców wynosiła również 2 tys. zł. Koszt
budowy takich oczyszczalni w zależności od zastosowanej technologii wynosi
od 4 do 8 tys. zł. Mamy nadzieję, że w naszej gminie również znajdą się chętni



do budowy takich oczyszczalni przydomowych. Sołtysi mogą zgłaszać
zainteresowanych mieszkańców. Na komisjach radni zwracali się z prośbą o
sprawdzenie cen odbioru nieczystości stałych w innych gminach. Otóż jak
Państwo na pewno czytaliście w prasie z nowym rokiem wzrosną opłaty za
odbiór śmieci. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 6 czerwca br
wzrośnie znacznie opłata środowiskowa za składowanie odpadów
niesegregowanych na wysypiskach. Ten przepis obowiązuje wszystkie
wysypiska w kraju. Do tego roku ceny odbioru śmieci były zróżnicowane.
Jednak od stycznia 2008 roku firmy w sąsiednich miastach zrównały ceny i tak
opłata kwartalna za opróżnianie pojemnika 120 litrowego raz w miesiącu
wyniesie: w PUK Ciechanów 38,70 zł, Przasnysz 34,50 zł, Maków 39,00 zł.

Ad.pkt.l l .

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Przewodniczący Rady Gminy
Jan Goździewski złożył życzenia noworoczne i zamknął obrady XV Sesji Rady
Gminy.

Na zakończenie odbyły się jasełka w wykonaniu dzieci ze Szkoły
Podstawowej im. Sw. Stanisława Kostki z Woli Wierzbowskiej

Prptokółowała: Przewodni
Elżbieta Borowska Jan
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