
PROTOKÓŁ NrXVIII/OS
z XVIII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej W dniu 29 kwietnia 2008 r

w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej pod przewodnictwem
Przewodniczącego Rady Gminy Jana Goździewskiego.

Obrady rozpoczęto o godz. 1300 i zakończono o godz. 1500.

Stan radnych - 15
Uczestniczyło - 13
Radni nieobecni:

- Michał Gnas
— Andrzej Kuc

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

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

7. Halina Larenta - Kierownik Gminnej Biblioteki Publiczne
8. Piotr Czyżyk — Kierownik referatu i infrastruktury, gospodarki

nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
9. Ewa Żurawska — pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej
lO.Mieczysław Leszczyński — radny powiatu
1 l.Andrzej Chmielewski — Komendant Posterunku
12.Jerzy Niedziałkowski ~— BS Opinogóra
13.Stanisław Leszczyński — Prezes GS „SCH”
14.Mieczysław Piotrowski — przedstawiciel Kółek i Organizacji Rolniczych
15.1reneusz Różalski —- „IROMED” Opinogóra
16.Przedstawiciele OSP z terenu gminy
17.Bogusław Grzybowski —— Ksiądz parafii Opinogóra
18.Józef Pokorski Ksiądz parafii Pałuki
19.Przedstawiciele Gminnego Związku Emerytów i Rencistów
20.Anna Pienik — Prezes Zarządu Fundacji Partnerskiej Grupy Lokalnego

Działania „Ciuchcia Krasińskich
21 .Sołtysi wg listy obecności - 39
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Pkt.1.

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.
2. Przyjęcie protokółu z XVII Sesji Rady Gminy.
3. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące

uchwał sesyjnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wykonania budżetu gminy za

2007 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Opinogóra Górna do

Partnerskiej Grupy Lokalnego Działania „Ciuchcia Krasińskich”
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu

systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1. Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Opinogórze Górnej

7. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą
Sońsk a Gminą Opinogóra Górna w sprawie wspólnej realizacji programu
wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług
edukacyjnych pod nazwą „Równajmy do najlepszych” w ramach
działania 9.1.2.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10.Sprawy bieżące.
l ] .Zamknięcie obrad.

Ad.pkt.2.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski poinformował,
że protokół z XVII 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 XVIII Sesji Rady Gminy z dnia 29 kwietnia
2008 roku.



Przewodniczący Rady Gminy Jana Goździewskiego dał pod głosowanie
przyjęcie wniosku.

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

Ad.nkt.3.

Nie zgłoszono wniosków ani zapytań dotyczących uchwał sesyjnych.

Ad.;gkm.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska odczytał sprawozdanie z wykonania
budżetu za rok 2007 (sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu).

Skarbnik Gminy Elżbieta Kowalska przedstawiła Uchwałę Nr 112/C/2008
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18
kwietnia 2008 r w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy
Opinogóra Górna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2007 rok ( uchwała
stanowi załącznik do protokółu).

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marian Pikus przedstawił Uchwałę
nr 1/08 z dnia 4 kwietnia 2008 r 0 opinii wykonania przez Wójta Gminy budżetu
za rok 2007 i w sprawie wniosku o absolutorium dla Wójta Gminy (uchwała
stanowi załącznik do protokółu).

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Grzegorz Kuczyński
przedstawił Uchwałę Nr ll9/C/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2008 r w sprawie
zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej rady Gminy Opinogóra Górna 2
dnia 4.04.2008 r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Opinogóra
Górna (uchwała stanowi załącznik do protokółu).

Grochowska Jolanta Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Budżetu, Finansów i Rolnictwa, stwierdziła, że Wójt Gminy doskonale zna
naszą gminę i jej potrzeby, bez zastrzeżeń kieruje nią przez 25 lat i zawsze na
pierwszym planie było prawo, celowość wydatków i oszczędność. Plan
inwestycji wykonano w całości przeznaczając 16 % budżetu tj. ok. 2 mln. zł. W
wyniku inwestycji zbudowano 5 km dróg. Na uwagę zasługuje fakt, że pomimo
trudnej sytuacji ekonomicznej w kraju, każdego roku Wójt pozyskuje
dodatkowe środki do budżetu gminy np. z Urzędu Marszałkowskiego ponad 138
tys. zł na budowę dróg, remont budynków szkolnych, zakup samochodu
pożarniczego



Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski dał pod głosowanie
wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan radnych 15, na sesji
uczestniczyło 13, jednogłośnie przyjęła wniosek Komisji Rewizyjnej
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonywania budżetu za
2007 rok.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski
odczytał Uchwałę Nr XVIII/88/08 w sprawie rozpatrzenia budżetu gminy za
2007 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Ad.gkt.5.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował, że na sesję przybyła
Prezes Zarządu Fundacji Partnerska Grupa Lokalnego Działania „Ciuchcia
Krasińskich” Pani Anna Kienik, która szerzej wyjaśni zagadnienie
przystąpienia gminy do fundacji.

Anna Kienik Prezes Zarządu Fundacji Partnerska Grupa Lokalnego
Działania „Ciuchcia Krasińskiech” wyjaśniła, że gminy Czernice Borowe,
Karniewo, Krasne i Przasnysz w ramach Pilotażowego Programu Leader +
Sektorowego Programu Operacyjnego „ restrukturyzacja i modernizacja sektora
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” zrealizowały I Schemat
i pozyskały środki w kwocie 150 tys. zł. W ramach I Schematu opracowana
została Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz utworzona
została Fundacja Partnerska Grupa Lokalnego Działania „Ciuchcia
Krasińskich”. W roku 2006 Fundacja PGLD „Ciuchcia Krasińskiech” złożyła
wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Pilotażowy
Program Leader + Schemat II pn. „Elektroniczna Platforma Ekorozwoju
Obszaru LGD—Eko_lnfo_Tor Krasińskich”. Wniosek został oceniony
pozytywnie i Fundacja otrzymała środki na realizację II Schematu w kwocie
750 tys. zł. Aktualnie PGLD „Ciechnia Krasińskich”, posiadając niezbędny
potencjał merytoryczno- organizacyjny i uznając:

— wagę idei partnerstwa działającego na obszarze czterech gmin: Czernice
Borowe, Karniewo, Krasne i Przasnysz,

- możliwości i założenia zrównoważonego rozwoju obszaru w oparciu o
walory przyrodnicze, kulturowe, kraj obrazowe,

- budowanie wspólnej tożsamości naszego obszaru,
- wdrażanie programów na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów

wiejskich, takich jak Leader+,



podjęła inicjatywę poszerzenia obszaru działania o kolejne, sąsiednie Gminy.
Dla nowego obszaru działania PGLD „Ciuchcia Krasińskich”, w tym Gminy
Opinogóra Górna zostanie opracowana Lokalna Strategia Rozwoju, która w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 — 2013 pozwoli
na wspólną reprezentację oraz pozyskiwanie środków unijnych poprzez Urząd
Marszałkowski. Włączenie się Gminy Opinogóra Górna do Lokalnej Grupy
Działania pozwoli na stworzenie wspólnej strategii rozwoju poszczególnych
środowisk z uwzględnieniem wyrównywania szans.

Z-ca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska przedstawiła projekt uchwały
w sprawie przystąpienia Gminy Opinogóra Górna do Partnerskiej Grupy
Lokalnego Działania „Ciuchcia Krasińskich”.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan radnych 15, w sesji
uczestniczyło 13, większością głosów ( 12 za, 1 wstrzymujący) przyjęła
Uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Opinogóra Górna do Partnerskiej
Grupy Lokalnego Działania „Ciuchcia Krasińskich”.

Ad.nktś.

Pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ewa
Żórawska wyjaśniła, ze proponuje się aby GOPS w Opinogórze Górnej
uczestniczył w projekcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji. Na realizację w/w projektu Gmina
wniesie wkład własny w wysokości 10,5 % całkowitej kwoty wartości projektu,
co stanowi kwotę 8.713 zł. 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 13, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia do
realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Opinogórze Górnej.



Ad.nktJ.

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
Wojciech Tymkowski wyjaśnił, że proponowane porozumienie pomiędzy
Gminą Sońsk a Gminą Opinogóra Górna zakłada zgodnie z obowiązującym
opisem priorytetu IX, działania 9.1.2., przygotowanie programów rozwojowych
szkół i placówek edukacyjnych położonych w granicach danej jednostki
samorządu terytorialnego. Celem proponowanego projektu jest podniesienie
jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych poprzez
wprowadzenie zajęć dodatkowych i wyrównujących dla uczniów zwłaszcza w
zakresie tzw. Kompetencji kluczowych oraz wprowadzenie nowych
efektywnych metod nauczania poprzez wykorzystanie technik e-learningu.
Prowadzone w ramach projektu zajęcia dzielić się będą na dwie zasadnicze

grupy:
- zajęcia wyrównująca różnice pomiędzy uczniami powstałe w trakcie

procesu edukacyjnego,
— zajęcia pozalekcyjne służące rozwojowi umiejętności i wiedzy uczniów

zwłaszcza w zakresie tzw. Kompetencji kluczowych, ze szczególnym
uwzględnieniem ICT (technik komputerowych), języków obcych,
przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych.
Dalekosiężnym efektem wprowadzonych w ramach projektu działań

będzie poprawienie szans uczniów na uzyskanie lepszego wykształcenia i w
efekcie łatwiejszy start na rynku pracy. Kluczowym elementem projektu jest
połączenie szkoleń odbywających się tradycyjnymi metodami z nowoczesnymi
technikami nauczania na odległość, tzw. e-learningiem. Wprowadzenie
e-leamingu jako metody nauczania stanowi o innowacyjności projektu i zgodne
jest z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz zapisów Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. Następnie 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 13, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie zawarcia
porozumienia pomiędzy Gminą Sońsk a Gminą Opinogóra Górna w sprawie
wspólnej realizacji programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z
grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości
usług edukacyjnych pod nazwą „Równajmy do najlepszych” w ramach działania
9.1.2.



Ad.t.8.

Skarbnik Gminy Elżbieta Kowalska wyjaśniła, że proponowane zmiany w
planie wydatków mają na celu zabezpieczenie środków finansowych na
realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w m.
Chrzanówek”. Dodatkowa kwota zwiększenia 120.000 zł w dziale 600 —
transport i łączność pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z
wykonawcą robót. Środki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli na rok
budżetowy 2008 w dziale 801 — oświata i wychowanie, przyjęte uchwałą
budżetową gminy przewidywały średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń
5 %, wyższy od zakładanego w państwowej sferze budżetowej — 2,3 %.
Wyliczona ostateczna kwota subwencji oświatowej na rok 2008 przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej dla gminy zapewniła środki finansowe na
wprowadzone podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli ok. 10 %. W wyniku
powyższego wygospodarowano dodatkowe środki dla budżetu gminy. Następnie
przedstawiła stosowny projekt uchwały

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, na sesji
uczestniczyło 13, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2008 rok.

Ad.gkt.9

Mieczysław Piotrowski Przewodniczący Kółek i Organizacji Rolniczych
zwrócił się z prośbą do Wójta Gminy, aby wystąpił z pismem do Powiatowego
Zarządu Dróg w Ciechanowie o wyrównanie i utwardzenie poboczy drogi
Opinogóra —— Długołęka.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że w bieżącym roku jest
przewidziany częściowy remont drogi Opinogóra — Długołęka, ale niezależnie
od tego wystąpi z pismem do PZD Ciechanów 0 wyrównanie poboczy.

Ad.t.10.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:
- został zakończony remont świetlicy w Łagunach,
- oddany do użytku budynek OSP Opinogórze Górnej,
- przejęliśmy na własność działkę pod świetlicąw Kołaczkowie„
- w maju będzie już opracowany projekt na 30 oczyszczalni

przydomowych,



- zostanie ogłoszony przetarg na budowę kanalizacji w Opinogórze
i Zygmuntowie,

- płacimy za 5 oddanych psów do schroniska do Pawłowa, ponad 200 zł
miesięcznie za jednego psa,

- doraźna Komisja dokonała wizji lokalnej stanu dróg gminnych
i przydzieliła fundusze na bieżące remonty.

Z-ca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska poinformowała,
że 16 kwietnia 2008 roku przypadało 25-lecie urzędowania Wójta Gminy
Stanisława Wieteski w naszej gminie. W związku z powyższym złożyła
życzenia jubileuszowe. Następnie życzenia i kwiaty zostały wręczone od:
radnych, sołtysów, Dyrektorów Szkół, Dyrektora BS, Komendanta Posterunku,
Strażaków, Proboszcza Parafii Opinogóra i Pałuki.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska podziękował wszystkim za życzenia.
Powiedział, że 25 lat pracy w gminie minęło nie wiadomo kiedy, ale jest to na
tyle dużo czasu, że czuje się opinogórzaninem, jest Honorowym Obywatelem
Gminy, co bardzo sobie ceni. W czasie swej pracy spotkał wielu wspaniałych,
ambitnych ludzi, którym bardzo zależało na rozwoju gminy i to mobilizowało
go do lepszej, bardziej intensywnej pracy. Podziękował za współpracę radnym,
sołtysom, pracownikom oraz mieszkańcom którzy pomagali mu w
rozwiązywaniu różnych problemów. Podkreślił, że traktował i traktuje swoją
pracę jako służebną wobec społeczeństwa i cieszy się, że jako Wójt może
pracować w gminie, o której dobrze się mówi.

Ad.pkt.l 1.

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Przewodniczący Rady Gminy
Jan Goździewski zamknął obrady XVIII Sesji Rady Gminy, a Wójt Gminy
Stanisław Wieteska w podziękowaniu za życzenia zaprosił wszystkich na
lampkę szampana.

Protokółowała: Przewodni . ady Gminy

Elżbieta Borowska Ja'mć'd ewski

i].


	142653
	142724
	142753
	142822
	142851
	142919
	142949
	143017

