
PROTOKÓŁ NrXXII/OS
z XXII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej w dniu 11 września 2008 r

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

Obrady rozpoczęto o godz. 1000 i zakończono o godz. 1230.

Stan radnych —- 15
Uczestniczyło - 15

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

Stanisław Wieteska — Wójt Gminy
Małgorzata Kołakowska — Z-ca Wójt Gminy
Beata Golasińska — Sekretarz Gminy
Elżbieta Kowalska — Skarbnik Gminy
Zofia Pikus — Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Wojciech Tymkowski — Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjny Szkół
Halina Larenta — Kierownik Gminnej Biblioteki Publiczne

8. Piotr Czyżyk - kierownik referatu infrastruktury, gospodarki
nieruchomościami rolnictwa i ochrony środowiska

9. Ewa Żórawska— p.o Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
10.Elżbieta Pełka--Karpińska —— inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej

i ochrony środowiska
1 1.Ewa Wójcik —— inspektor w referacie planowania i finansów
12.Mieczysław Leszczyński — radny powiatu
13.Janusz Sosnowski — radny powiatu
14.Jerzy Niedziałkowski —- BS Opinogóra
15.Mieczysław Piotrowski -— Przewodniczący Kółek i Organizacji

Rolniczych
16.Marian Przybysz —- lekarz weterynarii
17.Jacek Borowy — lekarz weterynarii
18.Sołtysi wg listy obecności - 40
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Pkt.]

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:



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

uchwał sesyjnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego

Gminy Opinogóra Górna na lata 2008 — 2013.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy o udzielenie

pomocy finansowej przez Gminę Opinogóra Górna powiatowi
ciechanowskiemu.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy.

9. Wolne wnioski i zapytania.
lO.Sprawy bieżące.
11.Zamknięcie obrad.

90:49”

Ad.t.2.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski poinformował,
że protokół z XXI 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 XXI Sesji Rady Gminy z dnia 11 sierpnia 2008
roku.

Przewodniczący Rady Gminy Jana Goździewskiego dał pod głosowanie
przyjęcie wniosku.

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

Ad.t.3.

Lekarz weterynarii Marian Przybysz poinformował o akcji zwalczania
choroby trzody chlewnej „ajeszky”. Obowiązek badania jest już wprowadzony
od 2007 roku. Badania będą w stadach trzody chlewnej które są
zarejestrowane., poprzez pobieranie krwi. Każdy hodowca trzody chlewnej
będzie musiał poddać się takiemu badaniu. Przy pobieraniu krwi trzodzie
chlewnej, każdy rolnik powinien przygotować odpowiednie dobrze oświetlone
pomieszczenie oraz pomoc fizyczną. Podczas pobierania krwi mogą nastąpić
powikłania lub upadki, w związku z tym będą wypłacane odszkodowania.



Sołtysi otrzymają odpowiednie pisma, i prośba o przekazanie ich rolnikom,
którzy hodujątrzodę chlewną.

Radna Izabela Kołakowska zapytała kto finansuje akcję szczepienia
trzody chlewnej.

Lekarz weterynarii Marian Przybysz wyjaśnił, że na pewno kosztów
związanych ze szczepieniem nie pokrywa rolnik, pokrywa W 50% fundusz
europejski i w drugich 50% lecznictwo weterynarii. Rolnik tylko poniesie
koszty zaświadczenia.

Radny Jerzy Wójcicki poprosił Wójta Gminy o wyjaśnienie i udzielenie
odpowiedzi na pismo od nauczycieli W sprawie działek pracowniczych..

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że pismo wpłynęło dwa dni
temu, sprawę musimy dokładnie przeanalizować i do sprawy wrócimy na
następnej sesji. Ponadto sprawa działek użytkowanych przez nauczycieli miała
być sfinalizowana 28 lipca, ale 29 lipca gościł W Opinogórze Vice Marszałek
Ludwik Rakowski, który wyraził chęć wykupu tych działek dla Muzeum. W
związku z powyższym Dyrektor Muzeum 8 sierpnia br wystąpił z pismem o
kupno działek i ma takie samo prawo jak nauczyciele. Na razie nie mamy
zamiaru sprzedawać działek tylko jest propozycja wydzierżawienia na czas
nieokreślony i taką decyzję Rada Gminy musiałaby zaakceptować, ale do
sprawy wrócimy po dokładnym przeanalizowaniu.

Radny powiatu Mieczysław Leszczyński zapytał na jakiej podstawie do
tej pory nauczyciele użytkowali działki?

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, ze nauczyciele do chwili
obecnej użytkujądziałki bezumownie i należy to uporządkować.

Pani Hanna Usiądek emerytowana nauczycielka wyjaśniła, że
nauczycielom przysługiwała „Karta Nauczyciela”, która gwarantowała
użytkowanie działek. Ponadto zapytała jak ma rozumieć prawo pierwokupu,
gdyż tą działkę użytkuje od wielu lat.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska Wyjaśnił, że sprawę skonsultuje z
prawnikiem i da odpowiedź na piśmie.

Ad.pkt.4.

Z-ca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że od dłuższego
czasu przygotowujemy się do złożenia wniosku, ale warunkiem złożenia



wniosku jest posiadanie aktualnego Planu Rozwoju Lokalnegoiny. Projekt
planu radni otrzymali na piśmie, ale na sesji uczestniczą sołtysi to jeszcze raz
przedstawię najważniejsze cele planu. Plan Rozwoju Lokalnego to dokument,
który przedstawia zintegrowane i kompleksowe działania będące realizacją
strategii społeczno-politycznej gminy na lata 2008 — 2013. Plan będzie służył
jako punkt odniesienia dla działań o charakterze rozwoj owym, podejmowanych
wyłącznie z zasobów środków własnych, jak również pozwoli określić
wysokość interwencji z funduszy unijnych. Plan określa nie tylko ogólne cele,
lecz konkretne zadania, terminy ich realizacji oraz źródła finansowania.
Poszerza to możliwości inwestycyjne, umożliwia koncentrację inwestycji, a tym
samym zwiększa szybkość ich realizacji, jednocześnie zmniejszając koszty. Plan
jako dokument podlegać będzie analizie pod względem wewnętrznej spójności i
zgodności z dążeniami do długofalowego, zrównoważonego i harmonijnego
rozwoju gminy. Diagnoza ma służyć nie tylko identyfikowaniu potencjałów i
zagrożeń, ale również ma być informatorem o gminie. 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 15, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu
Rozwoju Lokalnego Gminy Opinogóra Górna na lata 2008-2013.

Ad.t.5.

Skarbnik Gminy Elżbieta Kowalska wyjaśniła, że Starosta zwrócił się z
pismem o wprowadzenie zmiany w Uchwale Rady Gminy Opinogóra Górna
podjętej w lutym 2008 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej przez
Gminę powiatowi ciechanowskiemu. Zmiana nie dotyczy kwoty i pozostaje bez
zmian lecz pr0ponuje się Wprowadzić zmianę w treści zapisu @ 1, który miałby
brzmienie: Udzielić pomocy finansowej powiatowi ciechanowskiemu w kwocie
30.000 zł na dofinansowanie do zakupu samochodu dowódczo —
rozpoznawczego z funkcją chemiczno + ekologiczną oraz zakupu pomocy
pożarniczej o dużej wydajności Komendzie Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Ciechanowie. 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 15, jednogłośnie przyjęła Uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr
XVI/74/08 Rady Gminy Opinogóra Górna 2 dnia 25 lutego 2008 r w sprawie



udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Opinogóra Górna powiatowi
ciechanowskiemu

Ad.pkt.6.

Skarbnik Gminy Elżbieta Kowalska wyjaśnił, że proponuje się
wprowadzenie zmian w planie wydatków: w dziale rolnictwo i łowiectwo
zmniejszenie 0 17.000 zł i przeniesienie środków przeznaczonych na wykonanie
dokumentacji technicznej na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej do działek budowlanych w Opinogórze Górnej;
w dziale administracja publiczna zmniejszenie wydatków 0 40.000 zł
przeznaczonych na informatyzację urzędu; w dziale gospodarka komunalna i
ochrona środowiska zmniejszenie 0 64.500 zł i przeniesienie środków
przeznaczonych na kapitalny remont oczyszczalni ścieków w Pomorzu na
budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Opinogórze Górnej; w dziale kultura
fizyczna i sport zwiększenie środków 0 40.000 zł na wydatki klubu Opia w
związku z awansowaniem do klasy A. 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 15, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2008 rok.

Ad.pkt.7.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że Pani Elżbieta Kowalska
Skarbnik Gminy już w ubiegłym roku miała odejść na emeryturę, ale udało się
ją namówić do pozostania, lecz z dniem 26 września wyraża chęć odejścia. Pani
Elżbieta Kowalska pracowała w Urzędzie Gminy przez 36 lat, najpierw w
referacie finansowym, następnie 2 lata pełniła funkcję Głównej Księgowej i
przez ostatnie 18 lat Skarbnika Gminy, czyli przez 20 lat była odpowiedzialna
za finanse gminy. Przeżyła wiele kontroli, które dobrze oceniały gospodarkę
finansową naszej gminy. Nigdy Pani Elżbieta Kowalska nie odpowiadała za
brak dyscypliny budżetowej. Prowadzenie księgowości jest trudne więc
poprosiłem Panią Kowalska żeby po przejściu na emeryturę przynajmniej raz
w tygodniu przez jakiś czas przyjeżdżała do gminy i pomagała nowej
księgowej. Do Pani Kowalskiej miałem 100% zaufanie. Dziękuję za dobrą pracę
w gminie Opinogóra.



Sekretarz Gminy Beata Golasińska przedstawiła projekt uchwały w
sprawie odwołania Skarbnika Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15, ( 14 za, 1 przeciwny) większością głosów przyjęła uchwałę w
sprawie odwołania Skarbnika. Gminy.

Pani Elżbieta Kowalska podziękowała za dobrą dotychczasową
współpracę, a sołtysi i radni w podziękowaniu wręczyli jej kwiaty i upominki.

Ad.pkt.8.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że życie musi toczyć się dalej
i na stanowisko Skarbnika Gminy należy powołać nową osobę. Proponuję
kandydatkę z naszej gminy Panią Ewę Wójcik, która pracuje w Urzędzie
Gminy w księgowości od 12 lat, ma wykształcenie wyższe, jest dobrym
pracownikiem

Następnie Sekretarz Gminy Beata Golasińska przedstawiła projekt
uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy

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 powołania
Skarbnika Gminy.

Pani Ewa Wójcik podziękowała za powołanie na stanowisko Skarbnika
Gminy i obiecała że będzie się starała jak najlepiej wywiązywać z powierzonych
obowiązków.

Ad.nkt.9.

Radny Dariusz Goździewski zapytał:
' ponieważ przetarg na wykonawcę budowy oczyszczalni przydomowych

już się odbył to na jakim etapie jest ich budowa?
. w budżecie gminy planowane było, że 27 % budżetu stanowią

inwestycje, w informacji półrocznej z wykonania budżetu jest zaledwie



wykonanie 8 %, czy do końca roku będzie zrealizowany budżet na
inwestycje?

' otrzymaliśmy pozwolenie ze Starostwa na wycięcie drzew, ale kto ma te
drzewa wyciąć?

. remontowana była droga od Krasnego do Barańcy, pozostało na naszej
gminie około 2,5 km na odcinku Wola Wierzbowska -— Barańce, czy
byłaby możliwość jej dokończenia.

Sołtys Henryk Płodziszewski zgłosił potrzebę naprawy lampy ulicznej w
Przytoce, która została uszkodzona podczas wichury.

Sołtys Jan Czaplicki zgłosił potrzebę naprawy drogi powiatowej
asfaltowej Długołęka — Pokoj ewo.

Radny Józef Jabłoński zapytał, dlaczego niektórym uczniom z Bogucina.
został zabrany zwrot kosztów przejazdu do Szkoły Podstawowej w Opinogórze,
oraz czy będzie budowana droga do Bogucina.

Sołtys Jan Maćkowski zgłosił potrzebę ustawienia znaku ograniczenia
prędkości w Rembowie, oraz wycięcie krzewów przydrożnych przy drodze
powiatowej przy lesie.

Sołtys Stanisław Będz'kowski zapytał czy będzie budowana droga
Janowięta — Rąbież?

Radna Teresa Matuszewska zgłosiła naprawę asfaltu na drodze w
Rembowie ( mostek koło p. Zagrodzkiego) oraz zapytała, kiedy będzie włączone
oświetlenie przy przystanku w Rembowie? Zgłosiła potrzebę wycięcia krzewów
przydrożnych przy drodze Patory — Rembówko —— Rembowo.

Sołtys Danuta Wysocka zapytała kto powinien sprzątać drogi, które są
zabrudzone obornikiem?

Pan Mieczysław Piotrowski zapytał kiedy będą włączone dwie lampy
uliczne na skrzyżowaniu w Opinogórze Kolonia?

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił:
. wnioski o fundusze unijne będą w przyszłym tygodniu składane m.in. na

drogi Opinogóra Górna -— Opinogóra Kolonia — Patory — Niemierzyce —
Załuże — Sosnowo- Pokojewo, Załuże — Wilkowo — Rąbież, Kołaki
Kwasy — Janowięta, Dzbonie —- Janowięta — Wierzbowo, Czernice —
Elżbiecie. Łącznie przygotowane jest na 1. 8 km dróg.



. odbył się przetarg na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, który
został unieważniony ze względu na wysoką cenę. W budżecie
zaplanowane mieliśmy 240 tys. zł, a najniższa oferta wynosiła ponad 425
tys. zł. W związku z powyższym ogłosiliśmy na 29 września drugi
przetarg z myślą, że cena będzie niższa. Jeżeli przetarg dojdzie do skutku
i nie będzie odwołań to wykonawca ma pobudować jeszcze e tym roku
do końca mai a, chyba że aura nie pozwoli to budowa będzie w przyszłym
roku. Odpłatność pozostaje bez zmian na dotychczasowych warunkach,

. niepotrzebne są obawy, że nie będzie wykonany plan na inwestycje.
Informacja o wykonaniu budżetu była półroczna, a generalnie planowane
inwestycje kończymy w tym półroczu więc budżet na inwestycje będzie
wykonany,

› o remont dróg powiatowych wystąpimy do Powiatowego Zarządu Dróg w
Ciechanowie, natomiast gminne będziemy starali we własnym zakresie
remontować,

. budowa drogi w Bogucinie będzie zaplanowana na przyszły rok, jak
również będę chciał zaproponować na przyszły rok budowę drogi
Długołęka - Wólka Łanięcka

. wystąpimy do Zakładu Energetycznego o naprawę lampy ulicznej w
Przytoce,

. oświetlenie skrzyżowania w Opinogórze Koloni jest umieszczone we
wniosku o ńmdusze unijne i na dzień dzisiej szy nie ma odpowiedzi kiedy
będzie włączone,

. włączenie jednej lampy ulicznej w Rembowie obiecałem zaproponować
do planu na rok 2009.

Ad.nktJO.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:
. nastąpiło odkrzaczenie placu w Opinogórze Górnej, który może być

przeznaczony pod CPN. Działka o powierzchni 57 arówjest przeznaczona
do sprzedania, wyceniona na 420 tys. zł. Ogłoszony został przetarg i nikt
się nie zgłosił. Przy ogłoszeniu drugiego przetargu jest możliwość
obniżenia ceny działki,

o na dzień dzisiejszy z naszej gminy jest przechowywane 7 psów w
schronisku, za które płacimy 1.600 zł miesięcznie. Prośba do
mieszkańców o jak najmniej zgłoszeń,

. był ogłoszony przetarg na kupno samochodu strażackiego dla OSP Wola
Wierzbowska, na który nikt się nie zgłosił, w najbliższych dniach
ogłosimy drugi przetarg,



o 21 września br o godz. 1100 jest oficjalne otwarcie nowo-wybudowanej
obory w Pomorzu u Pana Andrzeja Kuca. W związku z powyższym
zaprosił chętnych do obejrzenia inwestycji,

0 12 września br o godz.1000 mszą w kościele parafialnym w Opinogórze
rozpocznie się otwarcie Domu Krasińskich,

' brudzenie asfaltu obornikiem należy bezpośrednio zgłaszać na posterunek
policji.

Inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Elżbieta
Pełka wyjaśniła, że Starosta wyraził zgodę na wycinkę drzew w Kołakach
Budzynie, ale po decyzję na wycięcie drzew należy się zgłosić osobiście do
Urzędu Gminy, do dnia dzisiejszego nikt się nie zgłosił.

Dyrektor GZEAS Wojciech Tymkowski wyjaśnił, że zwrot za bilety
przysługuje uczniom klas od I do IV, którym odległość do szkoły przekracza
3 km, a uczniom klas V i VI oraz gimnazjum 4 km. Miejscowość Bogucin nie
kwalifikuje się do zwrotu kosztów, ponieważ odległość zamieszkania ucznia nie
przekracza 4 km . Ponadto poinformował, że w Szkole Podstawowej w Dzboniu
wtym roku miało nie być oddziału przedszkolnego, ponieważ zgłosiło się tylko
czworo dzieci. Rodzice i nauczyciele poczynili starania aby utrzymać oddział i
znaleźli jeszcze troje chętnych pięciolatków.

Radna Izabela Kołakowska zwróciła uwagę że w Dzboniu maleje liczba
dzieci, ponieważ nie obowiązuje rejonizacja szkół. Wiele dzieci z tego rejonu
uczęszcza do szkół w Ciechanowie, w Opinogórze i Woli Wierzbowskiej.

Radny powiatu Mieczysław Leszczyński wyjaśnił:
. że w planie powiatu była zaplanowana budowa drogi Wola

Wierzbowska — Barańce, jednak z uwagi na znacznie gorszy stan drogi
Lipa-Wierzbowo-Wola Wierzbowska, będzie budowana ta droga,

. na odkrzaczenia rowów przydrożnych dróg powiatowych zwrócimy
uwagę jak też zgłosimy poprawki i remonty tych dróg.

Ad.nkt.11.

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Przewodniczący Rady Gminy
Jan Goździewski zamknął obrady XXII Sesji Rady Gminy.

Elżbieta Borowska Jan. Go
'
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