
P R 0 T 0 K 0 L Nr XVIII/2012
z nadzwyczajnej XVIII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej

w dniu 13 czerwca 2012 r. w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej
pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Gminy Jolanty Grochowskiej

Obrady rozpoczęto o godz. 1300 i zakończono o godz. 1530.

Stan radnych - 15
Uczestniczyło - 14
Radny nieobecny:
- Marek Łuczkowski

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

6.

1. Stanisław Wieteska — Wójt Gminy
2. Małgorzata Kołakowska — Z-ca Wójta Gminy
3.
4
5

Beata Golasińska — Sekretarz Gminy
. Ewa Wójcik — Skarbnik Gminy
.Piotr Czyżyk — Kierownik referatu infrastruktury, gospodarki

nieruchomościami, rolnymi i ochrony środowiska
Ewa Zórawska — Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Pkt.].

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

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/88/2012 Rady Gminy

Opinogóra Górna z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji Filii we
Władysławowie Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/91/2012 Rady Gminy
Opinogóra Górna 2 dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad
i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora
oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta
Nauczyciela.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu
konkursowego pt: „Wsparcie edukacyjne liderów jako animatorów



społecznych W gminie Opinogóra Góma” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX: Oddolne
inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich — realizowanego przez
Gminny Ośrodek Kultury w partnerstwie z organizacją pozarządową —
Opinogórskim Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów
geodezyjnych Władysławowo, Kąty, Zygmuntowo, Opinogóra Dolna,
Dzbonie pod lokalizację elektrowni wiatrowych.

7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy

na 2012 rok.
9. Wolne wnioski1 zapytania.
10. Sprawy bieżące.
11.Zamknięcie obrad.

Ad.pkt.2.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska poinformowała,
że protokół z XVII 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 XVII Sesji Rady Gminy z dnia 29 maja 2012 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
przyjęcie wniosku.

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

Ad.nkt.3.

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
Pani Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że po przesłaniu Uchwały Nr
XVI/88/20l2 w sprawie likwidacji Filii we Władysławowie Szkoły
Podstawowej w Opinogórze Górnej podjętej przez Radę Gminy Opinogóra
Górna w dniu 27 kwietnia 2012 r. do Oddziału Nadzoru Prawnego nad
Organami Samorządów Wydziału Prawnego MUW w Warszawie,
otrzymaliśmy informację, że powyższa uchwała jest aktem prawa miejscowego i
musi być opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmiany 5 3,
który brzmiał „ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”, a powinien



który brzmiał „ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”, a powinien
brzmieć: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Następnie Pani
Dyrektor GZEAS przedstawiła stosowny projekt uchwały.

Radny Stanisław Leszczyński zapytał czy nie traci mocy prawnej uchwała
podjęta 27 kwietnia 2012 r. Nr XVI/88/2012, do której teraz wprowadzamy
zmiany.

Dyrektor GZEAS Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że jeżeli byśmy
uchwałę anulowani i podjęli od nowa to tak, a jeżeli tylko wprowadzany zmianę
w paragrafie to Uchwała Nr XVI/88/2012 nie traci mocy prawnej.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała uchwałę pod
głosowanie.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę
Nr XVI/88/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna 2 dnia 27 kwietnia 2012 r
w sprawie likwidacji Filii we Władysławowie Szkoły Podstawowej
w Opinogórze Górnej.

Ad.nktA.

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
Pani Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że po przesłaniu uchwały
Nr XVI/91/2012 w sprawie określenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono
stanowisko dyrektora, wicedyrektora oraz ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych
w art. 42 ust. 3 ustawy Karta nauczyciela podjętej przez Radę Gminy w dniu
27 kwietnia 2012 r. do Oddziału Nadzoru Prawnego nad Organami Samorządów
Wydziału Prawnego MUW w Warszawie, otrzymaliśmy informację, że
powyższa uchwała jest aktem prawa miejscowego i musi być opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. W związku
z powyższym zachodzi konieczność zmiany 5 8, który brzmiał: Uchwała
wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.”. a powinien brzmieć:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego”. Następnie Pani Dyrektor GZEAS
przedstawiła stosowny projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała uchwałę pod
głosowanie.



Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę Nr
XVI/91/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna 2 dnia 27 kwietnia 2012 r
w sprawie określenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora,
wicedyrektora oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta
Nauczyciela.

Ad.pkt.5.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ewa Żórawska
wyjaśniła i przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji
projektu konkursowego pt.: „Wsparcie edukacyjne liderów jako animatorów
społecznych w gminie Opinogóra Góma” w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX: Oddolne inicjatywy edukacyjne na
obszarach wiejskich — realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury
w partnerstwie z organizacją pozarządową — Opinogórskim Stowarzyszeniem
Inicjatyw Społecznych.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała uchwałę pod
głosowanie.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia do
realizacji projektu konkursowego pt: ”Wsparcie edukacyjne liderów jako
animatorów społecznych w gminie Opinogóra Góma” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX: Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich — realizowanego przez Gminny Ośrodek
Kultury w partnerstwie z organizacją pozarządową — Opinogórskim
Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych

Ad.2kt.6.

Kierownik referatu infrastruktury, gospodarki nieruchomościami, rolnymi
i ochrony środowiska Piotr Czyżyk wyjaśnił i przedstawił projekt uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentów obrębów geodezyjnych Władysławowo, Kąty,
Zygmuntowo, Opinogóra Dolna, Dzbonie pod lokalizację elektrowni
wiatrowych.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała uchwałę pod
głosowanie.



Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów
obrębów geodezyjnych Władysławowo, Kąty, Zygmuntowo, Opinogóra Dolna,
Dzbonie pod lokalizację elektrowni wiatrowych.

Ad.t.7.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wyjaśniła, że
w związku z różnymi dyskusjami odnośnie remontu świetlic wiejskich, to przed
podjęciem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, będę
chciała przedyskutować dwie sprawy tj, dofinansowanie remontu świetlicy
w Pomorzu i dofinansowanie remontu świetlicy we Władysławowie. Ponieważ
mieszkańcy Pomorza zwrócili się z prośbą o zwiększenie funduszu na remont
świetlicy wiejskiej, dokonaliśmy z Z-cą Przewodniczącego Rady Gminy,
Przewodniczącymi Komisji, Wójtem i Zastępcą Wójta Gminy wizji lokalnej
świetlicy w Pomorzu i proponujemy wprowadzić zmianę. W materiałach
informacyjnych dotyczących zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest
propozycja zwiększenia dofinansowania remontu świetlicy w Pomorzu w
wysokości 20 tys. zł, po wizji lokalnej wnioskuję o zwiększenie o 2 tys. zł, czyli
łącznie 22 tys. zł. Proszę o przegłosowanie tej propozycji.

Radni w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji uczestniczyło
14 jednogłośnie przyjęli wniosek zwiększenia finansowego 0 2 tys. zł (łącznie
22 tys. zł) na remont świetlicy w Pomorzu.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wyjaśniła, że
w projekcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej jest
propozycja dofinansowania remontu świetlicy we Władysławowie w kwocie
6 tys. zł. w tym 5 na wyposażenie i 1 tys. zł na kostkę. Żeby mieć pewność
proszę o przegłosowanie tej propozycji.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczy 14, większością głosów ( 13 za, 1 przeciwny) przyjęła propozycje.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z uwzględnieniem wniosku
zwiększenia funduszy na remont świetlicy w Pomorzu.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła pod
głosowanie przyjęcie uchwały.



Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych w sesji
uczestniczy 14, jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej

Ad.t.8.

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. Do tych zmian proponuje się dodać kwotę przegłosowaną
w poprzednim punkcie (zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej) dotyczące
dofinansowania remontu świetlicy w Pomorzu . 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 14, jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmian w uchwale
budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2012.

Ad.t.9.

Wolne wnioski i zapytania — radni nie zgłosili.

Ad.nkt.10.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:
› odbyły się trzy spotkania ( w trzecim spotkaniu uczestniczył radny

Krzysztof Szczypek) z przedstawicielami Zakładu Energetycznego
w sprawie podpisania umowy na konserwację oświetlenia ulicznego
w gminie. Dotychczasowa stawka wynosiła 8,36 zł brutto od jednej
lampy, na rok bieżący zaproponowano 10,30 zł + VAT tj. ok. 13 zł,
wzrost o 61%. Takiej umowy nie chcieliśmy podpisać, a Zakład
Energetyczny stwierdził, że jeżeli nie podpiszemy umowy to będą
demontować lampy. W ostatecznej wersji zaproponowali 9 zł netto tj.
33% wzrostu w stosunku do roku ubiegłego. Zaproponowali również
podpisanie umowy na trzy lata i wtedy stawka wynosiłaby 10,50 zł netto.
Decyzji nie podjąłem i stawiam sprawę na sesji Rady Gminy. Sąsiednie
gminy przyjęły stawki, które wynoszą: Sońsk 19 zł brutto, Gołymin 9 zł
netto, Grudusk 9 zł netto, Ojrzeń 10,58 zł netto, Regimin 10,72 zł netto,
Ciechanów 10 zł netto, miasto Ciechanów 9 zł netto,



Radni akceptują przyjęcie stawki w kwocie 9 zł. netto od ] lampy

0 20 czerwca br. odbędzie się otwarcie ofert na dowożenie dzieci do szkoły,
. wystąpiliśmy do Starostwa o odwodnienie rowu w rejonie remizy OSP

w Woli Wierzbowskiej. Przepust został udrożniony, ale sprawa
odwodnienia nie została załatwiona, ponieważ w czasie opadów dalej jest
zalewana świetlica i garaż. Można wodę odprowadzić rowem ale
przechodziłby on przez środek prywatnej działki, na co właściciel
działki nie wyraża zgody, zgadza się jedynie na rów kryty - ok. 130
metrów, koszt 40 tys. zł. Szef Powiatowego Zarządu Dróg stwierdził, że
w budżecie na ten rok nie ma zaplanowanych funduszy na taką
inwestycję, więc może wspólnie z gminą po 50% sfinansować tą
inwestycję - proszę 0 wypowiedź w tej sprawie.

Radni akceptują dofinansowanie budowy rowu krytego maksymalnie do
30% kosztów.

O kupiliśmy upominek na poświęcenie kościoła w Zielonej, cztery stuły za
kwotę 1.320 zł,

. po 31 latach urzędowania w Opinogórze odchodzi na emeryturę
proboszcz parafii Opinogórskiej, i należałoby również przeznaczyć
pewną kwotę na upominek na pożegnanie proboszcza,

Radni zaakceptowali propozycję Wójta Gminy w sprawie zakupu
upominka dla proboszcza parafii Opinogórskiej oraz zakupu stół dla
parafii w Zielonej.

. miała się już rozpocząć budowa przydomowych oczyszczalni, jednak
wykonawca poinformował nas, że z budową ruszą dopiero na początku
lipca. Budowę wykonają w terminie, ponieważ będą budować dwie
ekipy.

Z-ca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska poinformowała, że mieszkańcy
Pomorza wystąpili z petycją do Wójta Gminy w sprawie przejęcia liczników
energii elektrycznej przez ZUW Mława. Pismo zostało przesłane do ZUW
Mława i odpowiedź otrzymaliśmy negatywną, ponieważ na ten rok
w kalkulacjach nie zostały uwzględnione koszty na ww. zadanie.

Radna Anna Koral zapytała co jest budowane przy parkingu Urzędu Gminy,
w jakim celu, jakie koszty, kto finansuje, a może byłoby lepiej przeznaczyć tą
działkę na cele budowlane.



Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że przy parkingu Urzędu Gminy
i przed domkami jednorodzinnymi budowany jest skwer zieleni, finansowany w
75% z funduszy unijnych, koszt budowy ponad 150 tys. zł. Plac nie może być
przeznaczony na działkę budowlaną ponieważ w tym miejscu był staw, ponadto
budynek zasłoniłby wizerunek zamku. Uważam, że poprzez urządzenie skweru
zieleni będzie ładnie zagospodarowane centrum.

Radny Gąsiorowski Adam zaproponował, żeby nadać imię temu skwerowi,
np. „Skwer Piotra Mossakowskiego” tj. pierwszego kierownika szkoły w
Opinogórze Górnej.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że zastanowi się nad tą
propozycja.

Ad.gkt.l 1.

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Przewodnicząca Rady Gminy
Jolanta Grochowska zamknęła obrady nadzwyczajnej XVIII Sesji Rady Gminy.

Proto ółowała: Przewodnicząc Rady Gminy
LP Lc

.

Elżbie a BŚOrowska Jol ochowska


