
PROTOKÓŁ NrXXI/2012
z XXI Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej

W dniu 9 października 2012 r. W lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej
pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Gminy Jolanty Grochowskiej

Obrady rozpoczęto o godz. 1000 i zakończono o godz. 1300.

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
Alicja Stryczniewicz — podinspektor ds. planowania i inwestycji
Emil Świszcz — inspektor ds. promocji gminy
Ewa Żórawska — Kierownik GOPS

9. Zofia Pikus — Dyrektor GOK
10.Teresa Kudlak — Dyrektor Gimnazjum w Opinogórze Górnej
ll.Teresa Grzeszczak — Dyrektor S.P. w Opinogórze Górnej
12.Henryk Chojnacki — Dyrektor S.P. w Woli Wierzbowskiej
13.Juliusz Uliński — Dyrektor S.P. w Kołaczkowie
14.Jacek Ruszczyński — Izby Rolnicze
15.Jerzy Niedziałkowski — BS Opinogóra Górna
16.Sołtysi wg listy obecności - 38
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POS?”

Pkt.].

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska powitała radnych gminy,
kierowników zakładów pracy, dyrektorów szkół, przedstawiciela Izby Rolniczej,
sołtysów, 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 XX Sesji Rady Gminy.
3. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące

uchwał sesyjnych.
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4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Opinogóra Górna na stałe
obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib
obwodowych komisji wyborczych.
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Opinogóra Górna.

7. Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych wGminie Opinogóra Górna w roku szkolnym 2011/2012.
8. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Rady Gminy Opinogóra Górna NrXX/117/2012 z dnia 12 września 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji owysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej

przez właściciela nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/114/2012 Rady

Gminy Opinogóra Górna 2 dnia 12 września 2012 r. w sprawie przyjęcia
do realizacji projektu systemowego „Indywidualizacja w Gminie
Opinogóra Górna”

10.Wolne wnioski i zapytania.
ll.Sprawy bieżące.
12.Zamknięcie obrad.

Ul

Ad.nkt.2.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska poinformowała,
że protokół z XX Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna został napisany i radnimieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Robert Goździewski przedstawił
wniosek o przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy z dnia 9 września 2012
roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
przyjęcie wniosku.

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

Ad.gkt.3.

Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące
uchwał sesyjnych — nie zgłoszono.
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Ad.pkt.4.

Sekretarz Gminy Pani Beata Golasińska wyjaśniła, że w ciągu trzech
miesięcy od daty podjęcia uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi
wyborcze, Wójt Gminy jest zobowiązany przygotować uchwałę w sprawie
podziału gminy na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic
i siedzib obwodowych komisji wyborczych. Podział gminy na obwody
głosowania ich numery i granice się nie zmienia. Zmienia się tylko w dwóch
przypadkach siedziba obwodowych komisji wyborczych tj. we Władysławowie
była siedziba w szkole, będzie w świetlicy wiejskiej, i w Dzboniu była w szkole,
będzie w świetlicy wiejskiej. Pozostałe siedziby są bez zmian tj.: w Urzędzie
Gminy w Opinogórze Górnej, w Szkole Podstawowej w Woli Wierzbowskiej i
Kołaczkowie oraz w budynku OSP w Długołęce. Następnie Sekretarz Gminy
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 15, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie podziału Gminy
Opinogóra Górna na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów,
granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Ad.pkt.5.

Pani Alicja Stryczniewicz podinspektor ds. planowania i inwestycji
wyjaśniła, że do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym nie
zaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących
miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Część drogi w m.
Władysławowo będącej przedmiotem uchwały w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego obowiązującym dla tego terenu,
opisana jest jako teren dróg publicznych klasy drogi lokalnej. Położona jest ona
w bezpośrednim sąsiedztwie budowanego centrum handlowego. Ponadto
zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy
po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Zarząd Powiatu
Ciechanowskiego Uchwałą nr 140/2012 z dnia 26 września 2012 r pozytywnie
zaopiniował propozycję zaliczenia drogi zlokalizowanej na działkach gruntu nr
248, 247/2 i 264/4 w miejscowości Władysławowo do kategorii dróg gminnych.
W związku z tym podjęcie uchwały jest zasadne.

Radny Stanisław Leszczyński zapytał czyją własnością są działki gruntu
we Władysławowie przeznaczane pod drogę gminną.
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Alicja Stryczniewicz podinspektor ds. planowania i inwestycji wyjaśniła,
że działki, które proponujemy przeznaczyć pod drogę są działkami gminnymi.
Następnie Pani Alicja Stryczniewicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

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 zaliczenia drogi do
kategorii dróg gminnych.

Ad.nkt.6.

Pani Alicja Stryczniewicz podinspektor ds. planowania i inwestycji
wyjaśniła, że obecnie obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna uchwalone zostało
w lipcu 2008 r. i uwzględniało wszystkie wnioski o zmianę przeznaczenia, które
Wpłynęły w tamtym czasie. W chwili obecnej wymaga ono aktualizacji
obowiązujących ustaleń w celu dostosowania do bieżących oczekiwań
społecznych i potrzeb gminy. Potwierdzeniem tego są wnioski właścicieli
nieruchomości o zmianę przeznaczenia gruntów. Zmiana przeznaczenia gruntów
następuje co prawda w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
jednak ustalenia studium są wiążące przy sporządzaniu planów. Przystąpienie do
sporządzania zmiany studium wpłynie na uporządkowanie ładu przestrzennego
na terenie gminy i pozwoli na analizę i określenie kierunków zagospodarowania
przestrzennego zgodnych z oczekiwaniami społecznymi. Ponadto uwzględnienie
wniosków odnośnie terenów umożliwiających budowę
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych może w przyszłości przynieść
korzyści finansowe dla budżetu gminy w postaci wpływów z podatku.

Radny Stanisław Leszczyński zapytał, czy sołtysi i radni wiedzieli o
możliwości składania podań o zmianę przeznaczenia działek i czy mogą jeszcze
składać wnioski.

Pani Alicja Stryczniewicz podinspektor ds. planowania i inwestycji
wyjaśniła, że podania w sprawie zmiany przeznaczenia można składać zawsze.
Po podjęciu uchwały następnym etapem procedury planistycznej będzie
ogłoszenie o podjęciu uchwały w prasie miejscowej oraz na tablicy ogłoszeń i w
BIP-e, w którym wskazany zostanie termin składania wniosków do zmiany
Studium. Następnie Pani Alicja Stryczniewicz przedstawiła projekt uchwały w
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna.
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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 przystąpienia do
sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Opinogóra Górna

Ad.gkt.7.

Pani Małgorzata Kołakowska Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół wyjaśniła, że ustawa o systemie oświaty nakłada na
Wójta Gminy obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie
realizacji zadań oświatowych Gminy Opinogóra Górna. Informacja za rok
szkolny 2011/2012 została przygotowana i umieszczona w BIP-e, każdy może
szczegółowo się z nią zapoznać. W związku z powyższym Dyrektor GZEAS
Pani Małgorzata Kołakowska przedstawiła tylko najważniejsze zagadnienia
umieszczone w w. informacji.

Nie zgłoszono uwag do przedstawionej informacji.

Ad.pkt.8.

Piotr Czyżyk Kierownik referatu RIOŚ wyjaśnił, że powołując się na
przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie uchwała w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, musi zostać podjęta w
późniejszym terminie po podjęciu uchwał w sprawie dokonania wyboru jednej z
określonych metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustaleniu stawki takiej opłaty. Z tego względu zachodzi konieczność
uchylenia uchwały Nr XX/117/2012 podjętej na sesji Rady Gminy dnia 12
września 2012 r. Nowy wniosek o podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie
przedłożony Radzie Gminy po uzyskaniu opinii prawnej i jednolitego
stanowiska w sprawie interpretacji przepisów przytoczonych na wstępie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Pan Jacek Ruszczyński zapytał czy mieszkańcy będą musieli składać
nowe deklaracje czy te, które już składaliśmy do Urzędu Gminy będą aktualne.

Piotr Czyżyk kierownik referatu RIOŚ wyjaśnił, że deklaracje, które były
składane zostaną wykorzystane tylko do skalkulowania stawek, potem będą
opracowane nowe wzory deklaracji.



Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że trochę się pośpieszyliśmy z
podjęciem takiej uchwały, chcieliśmy być jedną z pierwszych gmin i to nie
wyszło. Deklaracje zostały opracowane przez kompetentne osoby i wzór podany
podczas szkolenia pracownikowi. Przy tej okazji chce podziękować sołtysom za
przekazanie deklaracji mieszkańcom a zarazem przeprosić, że deklaracje będą
zmienione. Po opracowaniu nowej deklaracji będziemy ponownie prosić
sołtysów o pomoc w rozdaniu. Jak się okazuje sprawa gospodarowaniem
odpadami komunalnymi jest sprawą bardzo trudna, są różne interpretacje.

Piotr Czyżyk kierownik referatu RIOŚ przedstawił projekt uchwały
uchylającej uchwałę Rady Gminy Opinogóra Górna Nr XX/117/2012 z dnia 12
września 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości.

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 uchylającą uchwałę Rady
Gminy Opinogóra Górna Nr XX/117/2012 z dnia 12 września 2012 r. w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Ad.gkt.9.

Pani Małgorzata Kołakowska Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół wyjaśniła, że 12 września br. została podjęta Uchwała
o realizacji projektu systemowego pod nazwą „Indywidualizacja w Gminie
Opinogóra Górna”. Projekt został złożony, Komisja projekt zaopiniowała
pozytywnie. Jednak w momencie organizowania przetargu wystąpiły
wątpliwości. Jak się okazało pomoce naukowe nie mogą być opisane
ogólnikowo i jest obawa, że podczas kontroli 2 zamówień publicznych
wykazano by nam błąd musielibyśmy zwrócić pieniądze w kwocie 105 tys. zł +
odsetki. Z tego względu proponujemy uchylenie uchwały,

Kierownik referatu infrastruktury, gospodarki nieruchomościami, rolnymi
i ochrony środowiska Piotr Czyżyk wyjaśnił, że po szczegółowym
przeanalizowaniu zapisów projektu dotyczących planowanych do zrealizowania
zakupów pomocy dydaktycznych na etapie przygotowania procedury realizacji
zamówienia publicznego stwierdzono, że dokonane zakupy wymienionych w
projekcie pomocy dydaktycznych będzie miało za sobą duże ryzyko
wprowadzenia błędów do procedury przetargowej co może w późniejszym



okresie skutkować korektę finansową przyznanego dofinansowania nawet do
100% środków. Projekt zakłada zakup pomocy dydaktycznych bardzo
szczegółowo opisanych ze wskazaniem konkretnego producenta. Wg naszej
oceny nie ma możliwości (nawet przy dołożeniu wyjątkowej staranności) opisu
przedmiotu zamówienia i dalej przeprowadzenia procedury zamówienia
publicznego (przetargu) bez naruszenia zasady uczciwej konkurencji i słusznego
traktowania wykonawców zawartych w art. 7 ust. 1 ustawy pzp. Prawo
zamówień publicznych nie dopuszcza stosowania preferencji podmiotowych. Są
to najważniejsze zasady określone ustawą. Wskazanie w opisie przedmiotu
zamówień konkretnych pomocy dydaktycznych ze szczegółowym ich opisem
wskazującym na konkretnego (w tym wypadku preferowanego) producenta
narusza w/w zasady. Zamówienie można by przeprowadzić bez naruszeń ustawy
jedynie w przypadku zmiany opisu „pomocy” w samym projekcie o
dofinansowanie. Należało by wprowadzić opis bardziej ogólny dopuszczający
możliwość zakupu pomocy różnych (innych, równoważnych) pomocy
dydaktycznych.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że w gminie zrealizowano
wiele wniosków i mamy w tym pewne doświadczenie. Akceptacji wniosku w
Warszawie to nie wszystko. Przystępując do realizacji projektu
„Indywidualizacja w Gminie Opinogóra Górna”, jestem przekonany, że to
byłoby dużym ryzykiem. Podczas kontroli i wykazaniu nieprawidłowości
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych na pewno musielibyśmy zwrócić
pieniądze z odsetkami. Żeby uniknąć zwrotu pieniędzy, proponujemy nie
przystępować do realizacji projektu poprzez uchylenie uchwały.

Pani Małgorzata Kołakowska Dyrektor GZEAS wyjaśniła, że może w
przyszłym roku uda się skorzystać z innego projektu, a z tego proponujemy
zrezygnować. Następnie przedstawiła projekt uchwały uchylającej uchwałę Nr
XX/114/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna 2 dnia 12 września 2012 r. w
sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego „Indywidualizacja w
Gminie Opinogóra Góma”

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała uchwałę pod
głosowanie.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15, większością głosów ( 13 za, 2 wstrzymujące) przyjęła
uchwałę uchylającą uchwałę Nr XX/114/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna 2
dnia 12 września 2012 r w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego
„Indywidualizacja w Gminie Opinogóra Górna”.
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Ad.gkt.10.

Radna Anna Koral — na poprzedniej sesji mówiłam o jakiejś tam komisji,
która była na wizji lokalnej. Uważam ,że nie obraziłam tej komisji, jeżeli tak to
przepraszam. Dziękuje za rady w sprawie zwiększenia przepustowości mostu w
mojej miejscowości.

Sołtys Małgorzata Filipowicz i Henryk Płodziszewski sugerowali żeby
opłaty za odbiór odpadów komunalnych nie były większe od dotychczasowych
opłat.

Z-ca Wójta Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że opłaty na pewno będą
wyższe, gdyż odpady będą utylizowane.

Rady Wojciech Karczewski zgłosił wnioski o:
o wyrównania poboczy drogi powiatowej Opinogóra Górna — Kąty —

Ciechanów,
. oczyszczenie ze śmieci rowów przydrożnych drogi powiatowej Opinogóra

Górna — Kąty — Ciechanów.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że wniosek w sprawie
wyrównania poboczy oraz oczyszczenie ze śmieci rowów przydrożnych drogi
powiatowej prześlemy do Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie.

Ad.pkt.l ].

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:
. dokonano odbioru remontu świetlicy w Kołakach Kwasach oraz

wykonano oczyszczalnię,
. 8 października br. zorganizowaliśmy spotkanie z użytkownikami 28

zbudowanych w roku 2012 oczyszczalni przydomowych. Przybyło tylko
13 osób, dziwię się, że jest tak małe zainteresowanie wśród mieszkańców,

' sprawa odwodnienia drogi powiatowej w Woli Wierzbowskiej.
Kilkumiesięczne wysiłki nie przyniosły rezultatu. Osobiście byłem trzy
krotnie z szefem Zarządu Powiatowego w Woli Wierzbowskiej, a Pani
Małgorzata Kołakowska rozmawiała ok. dziesięć razy z dwoma
właścicielami gruntów, którzy długo zastanawiali się i na dzień dzisiej szy
nie zgadzają sią na sprzedaż gruntu pod rów odprowadzający wodę.
Będziemy jeszcze rozmawiać, ale jak nie wyraża zgody, sprawy nie
załatwimy,

. prowadzimy też trudne rozmowy w sprawie wykupienia gruntu pod
remizę w Sosnowie. Czynimy starania o uregulowanie prawne stanu dróg
do remizy wspólnie ze Starostwem. Byłem tam też z wizją lokalną z



Przewodniczącymi Rady i Komisji. Mam nadzieję, że uda się W końcu
pozytywnie załatwić sprawę, na pewno będę czynił starania w tym
kierunku,
26 października br. odbędzie się dwunasty przetarg na budynek po szkole
w Trętowie,
19 listopada br. odbędzie się przetarg na sprzedaż dwóch działek w
Zygmuntowie,
do Urzędu Gminy wpłynęło kilka podań o zatrudnienie w
nowobudowanym centrum handlowym we Władysławowie. Podań nie
będziemy przyjmować, o zatrudnieniu kogo przyjąć będzie decydował
właściciel a nie Wójt Gminy. Przyjęte wcześniej podania przekażemy
właścicielom markietu,
8 października br. odbył się przetarg na odśnieżanie dróg gminnych.
Wpłynęły dwie oferty: firma „Koptrans” z Ciechanowa — 145 zł/godz. i z
gminy Opinogóra Górna Pan Miklaszewski, Zmorzyński i Chmielewski —
190 zł/godz. Wygrała firma „Koptrans”,
wpłynęło kolejne zgłoszenie psa bezdomnego. Za jedną dobę utrzymania
psa w Pawłowie płacimy 10 zł + VAT, koszt dotychczasowy w tym roku
wyniósł ponad 30 tys. zł,
wpływają wnioski z sołectw o budowę wiat przystankowych. Chciałbym
zaciągnąć opinii czy praktykować dotychczasowy sposób tj. partycypacja
mieszkańców w wysokości 500 zł. Należy zaznaczyć, że od kiedy
mieszkańcy partycypują w budowie wiat przystankowych nie ma ich
dewastacji,
Wpłynęło podanie o zamontowanie pleksy na przystanku autobusowym w
Chrzanówku. Przystanek został kolejny raz zdewastowany. Po
postawieniu przystanku już raz montowaliśmy pleksę. Teraz uważam, że
ze względu na młodzież szkolną, która korzysta z przystanku powinniśmy
zlecić uzupełnienie pleksy. Natomiast, jeżeli będzie dalsza dewastacja, to
należy się poważnie zastanowić nad remontem, chociaż mieszkańcy
twierdzą, że dewastacji dokonują nie mieszkańcy tylko przejezdni,
za kwotę ponad 2 tys. zł zakupiliśmy rury i przyczółki na kryty rów we
Władysławowie i Dzboniu,
opłata za odpady komunalne na pewno będzie wyższa niż dotychczasowa,
ale nad tym problemem będziemy się zastanawiać i radzie przedstawimy
propozycje.

Sołtys Bacze Andrzej Konwerski zaproponował, że jego sołectwo jest w
stanie wpłacić 500 zł na budowę wiaty przystankowej.
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Sołtys Dzbonia Teresa Olszewska stwierdziła, że jej sołectwo nie będzie
płacić na budowę wiat, ponieważ w Dzboniu był przystanek i nie pytając się
nikogo został rozebrany.

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Pani
Małgorzata Kołakowska poinformowała o odbytym w dniach 26 i 27 września
br. Kongresie Związku Gmin. Kongres w rym roku był poświęcony oświacie.
Od 22 lat prowadzenie szkół stało się zadaniem własnym najpierw gminy,
potem powiatu. Jednak zadanie to jest zasadniczo ograniczone przepisami ustaw
i rozporządzeń. JST nie mają samodzielności w wykonywaniu swojego zadania
własnego. Narastający niż demograficzny i wysokie koszty utrzymania szkół
zmusiły samorządy do szukania oszczędności, a raczej szukania sposobów
racjonalnego wydawania publicznych finansów. Stąd ZGW przygotował projekt
zmian w najważniejszych ustawach u.oso i KN od których zależy możliwość
wpływu samorządów, na warunki realizacji własnych zadań oświatowych.
Zmiany te dotyczą m.in.:

o likwidacji dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.
. uporządkowania urlopów dla poratowania zdrowia,
. zwiekszenia pensum o 2 godz. (nauczyciele w Polsce pracują najkrócej w

UE),
. umożliwienia przekazywania innym podmiotom liczniej szych szkół niż

70 uczniów,
. umożliwienia RG możliwości łączenia obwodów szkolnych,
. umożliwienia łączenia szkół tego samego typu.
Są to niektóre tylko zmiany. Odbyły się debaty poświęcone temu, aby
samorządy mogły wpływać na jakość oświaty. Gośćmi kongresu byli prof.
Michał Kulesza i prof. Jerzy Buzek. Minister Administracji i Cyfryzacji
Michał Boni. Minister EN Krystyna Szumilaś i była minister Katarzyna Hall.
Na zakończenie Kongresu wszyscy uczestnicy udali się pod Sejm zanosząc
zebrane podpisy z gmin w sprawie proponowanych zmian w ustawach.

Skarbnik Gminy Pani Ewa Wójcik poinformowała, że Wójt Gminy jest
zobowiązany przedłożyć radnym i RIO informację półroczną z realizacji
budżetu gminy. Taką informację przesłaliśmy do RIO jak i dla radnych. Z
Regionalnej Izby Obrachunkowej otrzymaliśmy pozytywną opinię o wykonaniu
półrocznego budżetu. Tą opinie umieściliśmy w BIP-e i każdy może się z nią
szczegółowo zapoznać.
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Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Przewodnicząca Rady Gminy
Jolanta Grochowska zamknęła obrady XXI Sesji Rady.
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