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PROTOKÓŁ NrXVII/2012
z XVII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej

w dniu 29 maja 2012 r. w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnejpod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Gminy Jolanty Grochowskiej

Obrady rozpoczęto o godz. 1000 i zakończono o godz. 1200.

Stan radnych
›

- 15
Uczestniczyło - 15

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

Stanisław Wieteska — Wójt Gminy
Małgorzata Kołakowska — Z-ca Wójta Gminy
Beata Golasińska — Sekretarz Gminy
Ewa Wójcik — Skarbnik Gminy
Piotr Czyżyk — Kierownik referatu infrastruktury, gospodarki
nieruchomościami, rolnymi i ochrony środowiska
Emil Świszcz — inspektor ds. promocji gminy
Ewa Zórawska — Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Zofia Pikus — Dyrektor GOK

9. Jerzy Welenc — Komendant Posterunku Policji w Opinogórze Górnej
10.Jerzy Niedziałkowski — Bank Spółdzielczy
11.Marian Pikus — Izby Rolnicze
12.Mieczysław Piotrowski — Przewodniczący KiOR
13.Sołtysi wg listy obecności — 35

SAP-PON:—

99353N

Pkt.].

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

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy.
3. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące

uchwał sesyjnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium ztytułu wykonania budżetu za 2011 rok.



6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Nowe
kwalifikacje na nowy start” Nr KL/15874/11/9.5 dofinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego złożonego w ramach
Działania 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
PO KL”.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
na 2012 rok.

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

Ad.t.2.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska poinformowała,
że protokół z XVI 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 XVI Sesji Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2012
roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
przyjęcie wniosku.

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

Ad.nkt.3.

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

Ad.gkt.4.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska przedstawił sprawozdanie finansowe za
2011 rok (sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu).

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik przedstawiła Uchwałę Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w
sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok.

Dyskusji w powyższej sprawie nie było.



Skarbnik Gminy Ewa Wójcik przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu gminy za 2011 rok.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała uchwałę pod
głosowanie.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15, większością głosów ( 14 za, 1 wstrzymujący) przyjęła
uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

Ad.t.5.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szczypek przedstawił
Uchwałę w sprawie opinii wykonania budżetu Gminy Opinogóra Górna za
2011 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Opinogóra Górna.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik przedstawiła Uchwałę Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 maja 2012 roku
w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Opinogóra
Górna 2 dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy Opinogóra Górna.

Dyskusji w powyższej sprawie nie było.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik przedstawiła projekt uchwały w sprawie
udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011
rok.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała uchwałę pod
głosowanie.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15 , większością głosów( 14 za, 1 wstrzymujący) przyjęła uchwałę
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonywania
budżetu za 2011 rok.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska podziękował radnym, sołtysom
i pracownikom gminy za to, że przyczynili się do pozytywnego wykonania
budżetu gminy za 2011 rok.



Ad.t.6.

Inspektor ds. promocji gminy Emil Świszcz poinformował, że
w związku z ogłoszeniem pierwszego konkursu zamkniętego w 2011 r. przez
Mazowiecka Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, Gmina Opinogóra
górna złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego projektu w ramach Priorytetu IX — Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach — Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach
wiejskich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Komisja Oceny Projektów
pozytywnie oceniła wniosek, przyznając fundusze na jego realizację w kwocie
48.850 zł. Realizacja projektu nastąpi po podpisaniu umowy. Jednym
z załączników wymaganym przy podpisaniu umowy jest uchwała samorządu
terytorialnego zatwierdzająca projekt. Projekt skierowany jest do 20 osób
z terenu gminy Opinogóra Górna zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie
Pracy jako osoby bezrobotne. Szkolenia w swym zakresie obejmują szkolenie
z wózków widłowych oraz kurs florystyki — bukieciarstwa. Szkolenie z wózków
widłowych obejmować będzie 10 osób, a program zajęć obejmuje 52 godziny
zajęć teoretycznych oraz 15 godzin jazdy dla każdego słuchacza. Szkolenie
zakończone wewnętrznym egzaminem dającym uprawnienia UDT. Kurs
florystyki obejmować będzie 10 osób a w programie przewidziane jest 80
godzin zajęć dydaktycznych w systemie warsztatowym. Dodatkowo
przewidziane jest wsparcie psychologiczne w wymiarze 15 godzin na grupę oraz
obsługa komputera w wymiarze 5 godzin na grupę. Następnie inspektor
ds. promocji gminy przedstawił 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 przyjęcia do
realizacji projektu pt. „ Nowe kwalifikacje na nowy start” Nr KL/15874/11/9.5
dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego złożonego
w ramach Działania 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach
wiejskich PO KL”.

Ad.pkt.7.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła, że proponowane zmiany
w uchwale budżetowej gminy zostały szczegółowo przedstawione
w załącznikach do projektu uchwały, które radni otrzymali w terminie
wcześniejszym. W związku z powyższym Pani Skarbnik Gminy 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.t.8.

Radny Stanisław Leszczyński zapytał czy jest tendencja spadkowa
w stosunku do ściągalności zaległości alimentacyjnych.

Kierownik GOPS Ewa Żórawska wyjaśniła, że Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej prowadzi egzekucję alimentacyjna, ale jest to bardzo
skomplikowane, ponieważ egzekwujemy od osób, które nie mają pieniędzy
i zaległości alimentacyjne utrzymują się na tym samym poziomie.

Radny i zarazem sołtys Andrzej Konwerski podziękował sołtysom którzy
przyczynili się do zbiórki pieniężnej na leczenie dziecka z miejscowości Bacze
gmina Opinogóra Górna — razem sołtysi zebrali ponad 12 tys. zł.

Radna Anna Koral przypomniała, że z końcem maja upływa termin
składania wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w sprawie wymarznięć upraw polowych.

Ad.gkt.9.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:
. w dziesiątym przetargu za kwotę 60 tys. zł nie został sprzedany budynek

z działką po byłej szkole w Trętowie. W tej sytuacji będziemy
prowadzić kolejną procedurę sprzedaży, a w międzyczasie trzeba będzie
wykonać niezbędny remont dachu na przybudówce,

do Starostwa zostało wystosowane pismo w sprawie odwodnienia rowu
w rejonie remizy OSP w Woli Wierzbowskiej,

26 maja strażacy z OSP i Rada Sołecka z Władysławowa zorganizowali
Festyn z okazji Dnia Matki oraz Dnia Dziecka, po raz kolejny pozyskali
fundusze na ten cel. Należą się im gratulacje i podziękowania, a inni
niech biorą z nich przykład,

w trakcie przygotowania jest przetarg na dowożenie dzieci do szkół,
w przyszłym tygodniu rozpocznie się budowa oczyszczalni
przydomowych,

trwa remont świetlicy we Władysławowie, a za kilka dni rozpocznie się
remont w Pomorzu,



. w sprawie wiat przystankowych przy drodze wojewódzkiej to wprzyszłym tygodniu będzie organizacja ruchu, potem zgłoszenieplanowanej budowy do Starostwa a następnie mieszkańcy wykonająwylewki i dopiero zamówimy wiaty,
. z okazji Dnia Samorządowca 28 maja br. uczestniczyłem w spotkaniuz Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim w Pałacu Prezydenckim.

Radny Adam Gąsiorowski zapytał Wójta Gminy czy rozmawiał z ZUWMława w sprawie przejęcia liczników w Pomorzu.

Sołtys Alina Zając poprosiła Wójta Gminy o przybycie na spotkaniez mieszkańcami Pomorza w powyższej sprawie.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że w najbliższym czasie spotkasię z Dyrektorem ZUW Mława w sprawie przejęcia liczników w Pomorzu idopiero po uzgodnieniach z Dyrektorem może przybyć na spotkanie zmieszkańcami Pomorza.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska zwróciła uwagę, że nietylko we Władysławowie organizowany jest Dzień Dziecka, inne sołectwarównież organizują takie imprezy.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska stwierdził, że jeżeli i inne sołectwaorganizują takie imprezy to niech sołtysi dadzą informacje i w najbliższymnumerze gazety opinogórskiej zamieścimy odpowiedni artykuł.

Dyrektor GOK Zofia Pikus zaprosiła na XVI Piknik Opinogórski, któryodbędzie się 24 czerwca na boisku sportowym w Opinogórze Górnej.

Ad.2kt.18.

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Przewodnicząca Rady GminyJolanta Grochowska zamknęła obrady XVII Sesji Rady Gminy.

Proąto
ółowała: Przewodni zący Rady Gminy
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