
PROTOKÓŁ NrXXIII/OS
z XXIII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej W dniu 21 pażdziernika
2008 r w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej pod przewodnictwem

Przewodniczącego Rady Gminy Jana Goździewskiego.

Obrady rozpoczęto o godz. 900 i zakończono o godz. 1200.

Stan radnych - 15
Uczestniczyło - 14

Spoza Rady Gminy W sesji uczestniczyli:

Stanisław Wieteska —- Wójt Gminy
Małgorzata Kołakowska — Z-ca Wójt Gminy
Beata Golasińska -— Sekretarz Gminy
Ewa Wójcik —— 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. Elżbieta Pełka-Karpińska —- inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej
i ochrony środowiska

lO.Alicja Stryczniewicz — podinspektor ds. planowania i inwestycji
1 l.MieczysłaW Leszczyński — radny powiatu
12.Janusz Sosnowski -— radny powiatu
13.Jacek Ruszczyński — Izby Rolnicze
14.Stanisław Leszczyński — Prezes GS „SCH”
15.Jerzy Niedziałkowski — BS Opinogóra
16.Ireneusz Różalski — „IROMED” Opinogóra Górna
17.Mieczysław Piotrowski — Przewodniczący Kółek i Organizacji

Rolniczych
18.Sołtysi wg listy obecności — 37

05”?p
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Przed rozpoczęciem Sesji radni z udziałem Wójta Gminy Stanisława
Wieteski i V-ce Wójta Małgorzaty Kołakowskiej dokonali wizji lokalnej
Osiedla w Opinogórze Górnej



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:

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

uchwał sesyjnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości

Opinogóra Górna.
. Podjęcie uchwały W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w
roku 2008.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Opinogóra Górna dla
fragmentu miejscowości Władysławowo.

8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach
majątkowych radnych za 2007 rok.

9. Informacja Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych pracowników
Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych za 2007 rok.

10.Wolne wnioski i zapytania.
1 I.Sprawy bieżące.
12.Zamknięcie obrad.
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Ad.pkt.2.

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

Przewodniczący Rady Gminy Jana Goździewskiego dał pod głosowanie
przyjęcie wniosku.

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



Ad.nkt.3.

Nie zgłoszono wniosków ani zapytań do uchwał sesyjnych.

Ad.pkt.4.

Z—ca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że Plan Odnowy
Miejscowości Opinogóra Górna był prezentowany na Sesji Rady Gminy w dniu
18 lipca br. Jednak nie został uchwalony z uwagi na zgłoszone dwa wnioski tj.
budowa chodnika od starego Urzędu Gminy w kierunku szkoły i włączenie
kilku lamp ulicznych na ul. Konwerskiego w kierunku Pator. W związku z
powyższym odbyło się spotkanie z mieszkańcami Osiedla i ul. Konwerskiego,
na którym zaakceptowano dodatkowe wnioski. Na dzisiejszej Sesji ponownie
stawiamy Plan Odnowy Miejscowości Opinogóra Górna poszerzony o dwie
inwestycje. Dla przypomnienia Z—ce Wójta przedstawiła harmonogram z
zadaniami który obejmuje: W roku 2008 — 2009 — remont sali konferencyjnej w
budynku Urzędu Gminy (wymiana okien, cyklinowanie i lakierowanie podłóg,
wykonanie podwieszanego sufitu i oświetlenia), w latach 2009 — 2010 — budowa
drogi na osiedlu, budowa parkingu na działce nr 41/6, remont parkingu przy
GOK, przebudowa schodów przy Urzędzie Gminy, remont świetlicy, wykonanie
elewacji budynku OSP oraz ogrodzenie działki, budowa chodnika wzdłuż
ul. Krasińskiego, budowa 8 lam oświetlenia ulicznego przy ul. Konwerskiego, w
latach 2010 — 2011 —- wykonanie renowacji nawierzchni parkingu przed
Urzędem Gminy, wykonanie placu zabaw w centrum miejscowości, w latach
2013 — 2014 — wykonanie drogi gminnej za Urzędem Gminy oraz urządzenie
terenu zieleni w centrum.

Radny powiatu Mieczysław Leszczyński zapytał czy w Planie Odnowy
MieJ'SCOWOŚCi Opinogóra Górna są przewidziane działki pod budownictwo
jednorodzinne lub usługi.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że Plan Odnowy Miejscowości
to dokument, który nie zawiera wykazu działek tylko zawiera inwestycje na
konkretne lata, inwestycje, na które jest możliwość pozyskania funduszy
unijnych, natomiast jeśli chodzi 0 działki to są one w Studium oraz w Planie
Zagospodarowania Przestrzennego w którym wszystkie wnioski zostały
uwzględnione, m.in. są przeznaczone do sprzedaży 5 działek budowlanych
uzbrojonych za starym Urzędem Gminy, dwie działki za skrzyżowaniem dróg ',
naprzeciwko Plebanii, oraz 6 działek budowlanych w Zygmuntowie. Przed
posiedzeniem sesji z radnymi dokonaliśmy wizji lokalnej Osiedla i zostało
pokazana co jest planowane z inwestycji do Planu Odnowy Miejscowości
Opinogóra Górna.



Radna Jolanta Grochowska stwierdziła, że mieszkańcy Opinogóry
powinni być zadowoleni, że wniosek zostanie złożony i jeśli zostanie
zaakceptowany to miejscowość Opinogóra dużo zyska. Każda inna miejscowość
chciałaby dostać takie pieniądze.

Sołtys Grzegorz Jezierski stwierdził, że mówi się i robi w większych
miejscowościach, a małe miejscowości są pomijane. Wójt Gminy obiecał, że do
każdego sołectwa będzie droga asfaltowa, że jak będzie zlikwidowana szkoła w
Trętowie to będziemy mieli drogę, na razie tylko obietnica.

Prezes GS „SCH” Stanisław Leszczyński stwierdził, że Plan Odnowy
Miejscowości Opinogóra obejmuje inwestycje z których skorzystają nie tylko
mieszkańcy Opinogóry ale całej gminy.

Radny Michał Gnas również poparł przedmówcę, Plan Odnowy
Miejscowości Opinogóra to inwestycje prowadzone w Opinogórze, ale nie tylko
dla mieszkańców tej miejscowości ale dla mieszkańców gminy.

Następnie Z-ca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska przedstawiła
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Opinogóra
Górna.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan radnych 15, w sesji
uczestniczyło 14, większością głosów (13 za, 1 wstrzymujący) przyjęła Uchwałę
w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Opinogóra Górna.

Ad.pkt.5.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła, że proponuje się kolejne zmiany
w budżecie gminy po stronie dochodów:

' 315,48 zł — korekta planu dotacji celowej otrzymanej przez jednostkę
samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego
będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień. Kwota ta dotyczy zrealizowanego projektu pn.
„Przekwalifikowanie zawodowe nową szansą dla rolników Gminy
Opinogóra Górna”,

0 43.614 zł — Gmina Opinogóra Górna otrzymała środki finansowe od
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację
projektu pn. „Internet jako narzędzie wyrównywania szans edukacyjnych



na terenie Gminy Opinogóra Góma”. Projekt ten jest skierowany do
dzieci w wieku od 9 do 12 lat. Działanie to obejmie 80 uczniów z terenu
gminy,

' 74.269,98 zł — Gmina Opinogóra Górna poprzez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej realizuje projekt systemowy pt. „Program aktywności
lokalnej na terenie Gminy Opinogóra Górna” współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W
ramach zaplanowanych działań przewidziane są szkolenia dla 7 osób z
zakresu: komunikacji interpersonalnej, kursu obsługi komputera, kursu
sprzedawcy, kursu prawa jazdy kat. B, wsparcia doradcy zawodowego.
Projekt skierowany jest do osób niepracujących, korzystających z pomocy
społecznej. Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób
długotrwale bezrobotnych. Wartość projektu to 82.932 zł. Udział własny
Gminy wynosi 10,5%, tj. 8713,02 zł,

po stronie wydatków:
. 190.000 zł — zwiększenie środków finansowych na budowę 30 szt.

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opinogóra Górna.
Następnie. Skarbnik Gminy 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 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2008 rok.

Ad.gkt.6.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła, że zgodnie z planem
przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2008 rok zaplanowane jest
zaciągniecie kredytu w wysokości 500 tys. zł na spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów i pożyczek. Realizacja budżetu zbliża się ku końcowi i dlatego też
sytuacja finansowa gminy zmusiła nas do zaciągnięcia kredytu. O kredyt
będziemy ubiegać się w miejscowym Banku Spółdzielczym, który obsługuje
nam budżet i który zaproponował nam najkorzystniejsze warunki. Całkowity
koszt obsługi kredytu wynosi około 30 tys zł. Na kwotę tą składają się odsetki1
prowizja od kredytu. Kredyt zostanie spłacony w 2009 roku w 4 kwartalnych
ratach po 125.000 tys zł. Żródłem zabezpieczenia spłat kredytu będą wpływy z
podatku rolnego i podatku od nieruchomości. Następnie Skarbnik Gminy
przedstawiła projekt uchwały w Sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego w roku 2008.



Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan radnych 15, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego w roku 2008.

Ad.gkt.7.

Alicja Stryczniewicz podinspektor ds. planowania i inwestycji
poinformowała, że w lipcu br. zostało zatwierdzone na sesji Rady Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
W trakcie procedury jego uchwalania Wpłynęła m.in. uwaga dotycząca
rozszerzenia sfery usługowej o 2 działki o powierzchni 3 ha w miejscowości
Władysławowo. Uwzględnienie tej uwagi, jak wielokrotnie podkreślał Pan Wójt
oraz jak wynika z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
wiąże się z koniecznością przystąpienia do sporządzenia planu dla tego obszaru
w terminie 3 miesięcy od daty uchwalenia studium. Teren ten w studium
położony jest w strefie usługowej, gdzie dopuszcza się lokalizację wielko
powierzchniowych obiektów handlowych. Dla obszaru położonego w
bezpośrednim sąsiedztwie, zajmującego obszar 18 ha trwa już procedura
uchwalenia planu. Tereny te także przeznaczone są pod lokalizację obiektów
handlowych o powierzchni sprzedaży pow. 400 rn2 i w chwili obecnej
wystąpiliśmy z wnioskiem do Marszałka Województwa mazowieckiego oraz do
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę przeznaczenia gruntów na cele
nierolnicze i nieleśne. W przypadku otrzymania zgody na odrolnienie gruntów
w ramach planu dla 18 ha oraz nowego planu dla 3 ha, odrolnienie byłyby
tereny położone po lewej stronie od Ciechanowa aż do rzeki. Będą to tereny
przeznaczone wyłącznie pod usługi. Na terenie naszej gminy występują bardzo
dobre klasy bonitacyjne gleb, brak jest w zasadzie terenów na których mogłaby
być prowadzona działalność inna niż rolnicza. Sąsiedztwo Ciechanowa sprawia,
że grunty położone w jego sąsiedztwie są bardzo atrakcyjne. Uzyskanie zgody
na odrolnienie a w następstwie uchwalenie tych dwóch planów spowoduje
pozyskanie inwestorów, co przedłoży się na znaczny wzrost dochodów gminy z
tytułu podatków. Następnie p. Stryczniewicz przedstawiła projekt uchwały w
sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości
Władysławowo.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goźdżiewski wniósł o podjęcie
uchwały.



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 Gminy
Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości Władysławowo.

Ad.];kt.8.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski przedstawił informację o
oświadczeniach majątkowych radnych za 2007 r. Do złożenia oświadczeń
majątkowych zobowiązanych było 14 radnych. Oświadczenia majątkowe złożyli
w terminie wszyscy radni. W złożonych oświadczeniach radny Michał Gnas nie
wykazał nabycia spadku po zmarłym ojcu, a radna Izabela Kołakowska i radny
Jerzy Wójcicki wykazali dochód z emerytury w niższej kwocie niż wykazany w
PIT-37 za 2007 rok. Innych nieprawidłowości nie stwierdzono.

Ad.pkt.9.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska przedstawił informacje o
oświadczeniach majątkowych pracowników Urzędu Gminy i kierowników
jednostek organizacyjnych gminy za 2007 rok. Do złożenia oświadczeń
majątkowych zobowiązani byli: Zastępca Wójta Gminy. Sekretarz i Skarbnik
Gminy, Kierownik USC, Dyrektor GZEAS, Kierownik GOPS, Dyrektor GOK,
Kierownik GBP, Dyrektor Gimnazjum oraz Dyrektorzy Szkół Podstawowych:
w Opinogórze Górnej, Dzboniu, Kołaczkowie, Woli Wierzbowskiej.
Oświadczenia majątkowe złożyły w terminie wszystkie osoby zobowiązane W
oświadczeniu majątkowym Dyrektora GZEAS nie wykazano wszystkich
dochodów wynikających z PIT-37 za 2007. Innych nieprawidłowości nie
stwierdzono.

Ad.pkt.10.

Wolne wnioski i zapytania —— nie zgłoszono.

Ad.nktJ 1.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:
o w trzech sołectwach Opinogóra Dolna, Wola Wierzbowska i Sosnowo w

wyniku losowania przeprowadzono kontrolę w zakresie wyposażenia
nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych.
W sołectwie Opinogóra Dolna skontrolowano 49 posesji, 45 posiadało
umowy na wywóz nieczystości, 4 właścicieli ma zakupione worki na
odpady. W sołectwie Wola Wierzbowska skontrolowano 26 posesji„
jedna rodzina nie miała podpisanej umowy. W sołectwie Sosnowo



skontrolowano 13 posesji, wszyscy mieli zawarte umowy. Sukcesywnie
będą prowadzone kontrole w pozostałych sołectwach,
z Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy 80 tys. zł i za tą kwotę
zakupiliśmy dla OSP Wola Wierzbowska średni samochód pożarniczy
marki DAF,
faktem jest że obiecałem budowę drogi w kierunku Sosnowa i myślę, że
słowa dotrzymam, gdyż został już złożony wniosek o dotację na tą drogę.
Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył dodatkowo fundusz na
budowę dróg dla 314 gmin na kwotę 150 milionów złotych. Niewiele
gmin złożyło więcej jak po jednym wniosku, my złożyliśmy trzy wnioski,
m.in. wniosek na budOWę drogi Opinogóra Kolonia — Patory —
Niemierzyce — Załuże — Sosnowo — Pokojewo. Wnioski są profesjonalnie
przygotowane i mają szansę na to aby być zaakceptowane,
została zbudowana droga asfaltowa we Władysławowie,
odbyło się wspólne spotkanie z użytkownikami działek przy domu
nauczyciela, z Radcą Prawnym, Dyrektorem Muzeum i w gronie
kierownictwa Urzędu. Bezprzetargowej sprzedaży nie możemy
zastosować, w związku z powyższym działki będą użytkowane na
starych zasadach,
zakończono budowę kanalizacji w Zygmuntowie, wykonano 29
przyłączy,
odbył się drugi przetarg na budowę 30 przydomowych oczyszczalni.
Wybrana została oferta za 408 tys. zł brutto. Jeżeli aura pozwoli to
wykonawca część oczyszczalni pobuduje jeszcze w tym roku, jeżeli nie,
to będą budowane na wiosnę przyszłego roku,
wystąpiliśmy z pismem do Prezydenta o dofinansowanie 50% dowozu
dzieci do szkół poza rejonem. Do Ciechanowa uczęszcza z naszej gminy
97 uczniów w tym 5 w oddziale zerowym. Wielkość dopłaty ponoszonej
przez Gminę Miej ską Ciechanów do nauki pobieranej przez tych uczniów
wynosi ok. 107 tys. zł. Wielkość ta jest wynikiem różnicy pomiędzy
otrzymywaną subwencją oświatową, a wydatkami bieżącymi
ponoszonymi na oświatę przez budżet miasta. Partycypowanie w
wydatkach z tytułu dowozu uczniów gminy Opinogóra byłoby
generowaniem dodatkowych kosztów dla budżetu miasta, jak również
wydatkiem niezgodnym z obowiązującym prawem,
jest program „moje boisko Orlik 2012” w wyniku którego na budOWę
można otrzymać 66% wartości budowy pod warunkiem 33% wkładu
gminy, przy założeniu, że ogólny koszt budowy wyniesie 1 mln. 21. Jeżeli
byśmy się zdecydowali na budowę takiego boiska np. w 2010 rok to
wniosek należałoby przygotować, gdyż termin składania wniosku jest do
końca listOpada,



0 jest w trakcie przygotowania projekt adaptacji kotłowni Urzędu Gminy
pod potrzeby GOK,

«- prowadzone są rozmowy na temat współfinansowania modernizacji dróg
powiatowych. Do budżetu powiatu ma być Wprowadzona droga
Długołęka — Wólka Łanięcka o wartości kosztorysowej 380 tys. zł, oraz
remont drogi Dzbonie - Lipa

. Wójt Gminy zgłosił wniosek i poprosił Przewodniczącego oprzegłosowanie, czy rozpocząć wykonywanie dokumentacji na budowę
w przyszłym roku kolejnych 30 oczyszczalni przydomowych.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski dał wniosek pod głosowanie.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła wniosek dotyczący
przygotowania dokumentacji na budowę kolejnych 30 oczyszczalni w
przyszłym roku.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował, że Starosta wystąpił z
propozycją współudziału w finansowaniu dróg: Kołaczkowo — Długołęka,
renowacji rowu w Kobylinie, oraz przebudowy drogi Dzbonie -— Lipa.
Szacunkowa wartość dofinansowania dla Naszej gminy wynosi ok. 300 tys. zł
W związku z powyższym zwrócił się do Przewodniczącego Rady Gminy oprzegłosowanie upoważnienia Wójta Gminy do przekazania deklaracji o
dofinansowanie w/w inwestycji..

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski dał pod głosowanie
upoważnienie Wójta Gminy do przekazania deklaracji o dofinansowaniu w/w
inwestycji.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie upoważniła Wójta
Gminy do deklarowania dofinansowania drogowych. Tj. droga Kołaczków -

Długołęka, renowacja rowu w Kobylinie, przebudowa drogi Dzbonie — Lipa.

Dyrektor GZEAS Wojciech Tymkowski poinformował, że w porozumieniu
ze Starostwem Powiatowym w Ciechanowie od dnia 4 listopada 2008 roku naterenie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej będzie funkcjonował punktkonsultacyjny Poradni Psychologiczuo-Pedagogicznej z Ciechanowa. W ramach
zawartego porozumienia będzie czynny w dniach: 4, 6, 13, 18, 20, 25 listopada2008 r w godzinach od 1200 do 15'45 Uruchomienie punktu ułatwi kontakt
rodziców i ich dzieci z pracownikami Poradni tj. pedagogami i psychologami
oraz wyeliminuje czas oczekiwania na porady.
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Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Przewodniczący Rady Gminy
Jan Goździewski zamknął obrady XXIII Sesji Rady Gminy.

Proto ółowała:
(”i

Elżbieta Borowska
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