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1.
2. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy.
3.

PROTOKÓŁ NrXXII/2012
z XXII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej

w dniu 9 listopada 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. 1200.

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

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

Stanisław Wieteska — Wójt Gminy
Małgorzata Kołakowska — Z-ca Wójta Gminy
Beata Golasińska — Sekretarz Gminy
Ewa Wójcik — Skarbnik Gminy
Jacek Ruszczyński — Izby Rolnicze
Marian Pikus — Izby Rolnicze
Mieczysław Piotrowski — Przewodniczący KiOR
Sołtysi wg listy obecności - 35

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska powitała radnych gminy,
kierowników zakładów pracy, 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:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące
uchwał sesyjnych.
Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej
podstawę do naliczenia podatku rolnego.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu lokali
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użytkowych (garaży) zlokalizowanych w budynku administracyjnym
Urzędu Gminy W Opinogórze Górnej na rzecz obecnych użytkowników.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
Opinogóra Górna na rok 2012.

9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach
majątkowych radnych Gminy Opinogóra Górna za rok 2011.

lO.Informacja Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych pracowników
Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy za 2011
rok.

11.Wolne wnioski i zapytania.
12.Sprawy bieżące.
13.Zamknięcie obrad.

Ad.gkt.2.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska poinformowała,
że protokół z XXI 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 XXI Sesji Rady Gminy z dnia 9 listopada 2012
roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
przyjęcie wniosku.

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

Ad.p_kt.3.

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

Ad.t.4.

Z-ca Wójta Gminy Pani Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że w sprawie
ustalenia stawek podatkowych odbyły się posiedzenia stałych Komisji Rady
6 listopada br., na których szczegółowo analizowane były proponowane stawki.
Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnia
cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku wynosiła
75,86 zł za lq. Średnia cena skupu żyta wzrosła o 2,26 % w stosunku
do analogicznego okresu 2011 roku. Proponuje się obniżyć cenę skupu żyta
stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego z kwoty 75,86 zł za 1 q



do kwoty 58 zł, czyli pozostawienie kwoty z ubiegłego roku. Radni
na posiedzeniach Komisji zaakceptowali proponowaną stawkę. Ponadto Z-ca
Wójta Gminy poinformowała, że nasza gmina jest jedną z pierwszych gmin,
która tak wcześnie ustala podatki, dlatego żeby przy planowaniu budżetu na
przyszły rok być zorientowanym jakie będą dochody w budżecie gminy.
Również w sprawie propozycji ceny żyta, do naliczenia podatku rolnego
wystąpiliśmy o opinię do Regionalnej Izby Obrachunkowej i otrzymaliśmy
pozytywną opinię. W związku z powyższym przedstawiła stosowny projekt
uchwały.

Radna Anna Koral wyjaśniła, że była jedną z radnych, która na Komisji
była przeciwna proponowanej cenie żyta stanowiącej podstawę do naliczenia
podatku rolnego. Uważa, że w sprawie ustalenia podatków decyzja radnych
to za mało, powinno się zapytać w tej sprawie o opinię sołtysów.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała uchwałę pod
głosowanie.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, większością głosów ( 13 za, 1 przeciwny) przyjęła uchwałę
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia
podatku rolnego.

Ad.pkt.5.

Pani Małgorzata Kołakowska Z-ca Wójta Gminy wyjaśniła,
że propozycje podatku od nieruchomości sporządzone zostały w oparciu
o ustawę o podatkach i opłatach lokalnych oraz w oparciu o obwieszczenie
Ministra Finansów, w którym zostały ogłoszone górne granice stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2013 rok. Proponowane stawki
podatku od nieruchomości były szczegółowo analizowane na posiedzeniach
Komisji, na których wprowadzono zmiany. W związku z powyższym Pani
Małgorzata Kołakowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości.

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 określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości.
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Ad.pkt.6.

Pani Małgorzata Kołakowska Z—ca Wójta Gminy wyjaśniła,
że propozycja stawek od środków transportowych również była szczegółowo
analizowana na posiedzeniach komisji, na których wprowadzono zmiany.
W związku z powyższym przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek podatku

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 określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Ad.pkt.7.

Pani Beata Golasińska Sekretarz Gminy wyjaśniła, że w związku
ze zbliżającym się terminem wygaśnięcia umów dzierżawy lokali użytkowych -—
garaży, znajdujących się w budynku Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej
należy podjąć decyzję o dalszym sposobie zagospodarowania tych
nieruchomości. Dotychczasowi dzierżawcy wystąpili o przedłużenie umów.
W związku z powyższym pr0ponuje się wyrazić zgodę na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na czas
nieokreślony lokali użytkowych — garaży na rzecz obecnych użytkowników
tj. Pani Ewy Noyszewskiej i Pana Ireneusza Różalskiego. Następnie Pani
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 14, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu lokali
użytkowych zlokalizowanych w budynku administracyjnym Urzędu Gminy
w Opinogórze Górnej na rzecz obecnych użytkowników.

Ad.t.8.

Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła szczegółowo propozycje
zmian w budżecie gminy na 2012 rok, oraz 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 w sprawie zmian w uchwale
budżetowej na rok 2012.

Ad.nkt.9.

Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła
informację o oświadczeniach majątkowych radnych Gminy Opinogóra Górna
za rok 2011.

Ad.nktJO.

Pan Stanisław Wieteska Wójt Gminy przedstawił informację
o oświadczeniach majątkowych pracowników Urzędu Gminy i kierowników
jednostek organizacyjnych Gminy za 2011 rok.

Ad.nkt.l 1.

Radny Stanisław Leszczyński zapytał o realizację wniosku dotyczącego
odmulenia rowu wzdłuż oczyszczalni ścieków w Opinogórze Górnej, oraz
zaakcentował zebranym, że po ustaleniu podatku od nieruchomości Gminna
Spółdzielnia „SCH” będzie w roku przyszłym płaciła ponad 7 tys. zł. podatku.

Sołtys z Przedwojewa Jerzy Klimkowski zgłosił wnioski dotyczące
napraw dróg gminnych w m. Przedwojewo:

. wyrównać szlaką dołki na odcinku drogi od przystanku do bloku
mieszkalnego — ok. 100 m.,

. wyrównać dołki na drodze od wsi w kierunku p. Banaszewskiej — 30-40
m.,

. naprawa mostku (pęknięte 2 przepusty) na drodze przy p. Podlaskim,

. naprawa mostku na drodze w kierunku p. Drążkiewicz.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił:

. w sprawie naprawy dróg gminnych w Przedwojewie dokonamy wizji
lokalnej i dopiero podejmiemy decyzję,

o w sprawie oczyszczenia rowu przy oczyszczalni ścieków w Opinogórze
Górnej otrzyma radny odpowiedź na piśmie,
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Ad.nkt.12.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:
. w związku z reorganizacją posterunku Policji w Opinogórze Górnej

dzielnicowym obsługującym teren gminy Opinogóra Górna pozostaje
asp. Marek Leśnik, tel. 696497186, jego zastępcą będzie st. sierż Dominik
Jaworski, tel. 696497194. Wymienieni policjanci będą przyjmować
interesantów w siedzibie dawnego Posterunku Policji w

Opinogórze
Górnej w poniedziałki od godz. 12.00 — 14.00 i środy od godz. 20 0 do 2200
. Ponadto w każdy dzień roboczy w godz. 800 - 1600 interesantów z terenu
gminy będą przyjmowali w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w
Ciechanowie przy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 25, Kierownik
Rewiru Dzielnicowych nr II — asp. Szt. Jarosław Krzykowski tel. 23-
6731387 lub Kierownik Rewiru Dzielnicowych nr I — asp. Szt. Zbigniew
Kruszewski tel. 23-6731283. W sytuacjach nagłych mieszkańcy gminy
mogą wzywać Policję całodobowo za pomocą ogólnokrajowych
telefonów alarmowych tj. 112 i 997

. przetarg na odśnieżanie wygrała firma KOPTRANS — 145, 80 zł/godz.
brutto. Firma ta odśnieżała w Ciechanowie, posiadają dużo sprzętu
o dużej mocy i mam nadzieję, że usługa odśnieżania będzie wykonywana
dobrze. W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie z przedstawicielami
firmy i gminy. Na pewno gmina będzie podzielona na cztery rejony,
a przedstawiciel firmy będzie miał mapę gminy oraz telefony sołtysów.

. odbędzie się trzynasty przetarg na budynek po szkole w Trętowie,

. na początku stycznia odbędzie się przetarg na budynek po szkole we
Władysławowie

. na poprzedniej sesji podana była informacja o przetargu na sprzedaż
dwóch działek w Zygmuntowie, przetarg się nie odbył, odbędzie się na
początku stycznia,

. w najbliższych dniach odbędzie się posiedzenie Komisji do rozpatrywania
wniosków o przydział lokali mieszkalnych,

o na zakończenie udzielę odpowiedzi na zadane pytanie: czy wzrost stawek
podatkowych spowodował wzrost zadłużenia, nie powoduje, zadłużenie
utrzymuje się od lat na poziomie 10 %.

Radny Adam Gąsiorowski zapytał, kiedy będzie modernizacja oświetlenia
w Chrzanówku.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że nie przyśpieszy modernizacji
oświetlenia w Chrzanówku ponieważ Zakład Energetyczny jest jak „państwo

w państwie”, bardzo trudno się z nimi dyskutuje, awarie zgłaszamy i nadal

lampy się nie świecą.



Ad.t.l3.

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

Protęo

' owała: Przewodniczący Rady Gminy
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