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PROTOKÓŁ NrXXIII/2012

z XXIII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej
w dniu 13 grudnia 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 - 13
Radny nieobecny- Łuczkowski Marek

- Leszczyński Stanisław

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

Stanisław Wieteska — Wójt Gminy
Małgorzata Kołakowska — Z-ca Wójta Gminy
Beata Golasińska — Sekretarz Gminy
Ewa Wójcik -— Skarbnik Gminy
Anna Gąsiorowska — pracownik socjalny GOPS
Leszczyński Mieczysław — radny powiatu
Jacek Ruszczyński — Izby Rolnicze
Marian Pikus — Izby Rolnicze
JerzyNiedziałkowski— BS Opinogóra Górna

10.Wojciech Jagodzmsk1 Prezes PUK Ciechanów
11. Sołtysi wg listy obecności - 37

omsewewwr

Pkt.].

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska powitała radnych gminy,
radnego powiatu, kierowników zakładów pracy, 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.
2. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy.
3. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące

uchwał sesyjnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Opinogóra Górna.
5. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2013 rok.



6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu
konkursowego pt.: „Klub integracji społecznej w gminie Opinogóra
Górna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII —
Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 — Przeciwdziałanie
wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, 7.2.1 —
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty do zastosowania przy
sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w m. Trętowo-Pełzy na
rzecz jego najemcy.

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Wójta Gminy.
10. Wolne wnioski1 zapytania.
11. Sprawy bieżące.
12.Zamknięcie obrad.

Ad.gkt.2.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska poinformowała,
że protokół z XXII 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 XXII 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 XXII Sesji Rady Gminy
Opinogóra Górna.

Ad.pkt.3.

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

Ad.pkt.4.

Skarbnik Gminy Pani Ewa Wójcik wyjaśniła i odczytała Uchwałę Nr
Ci.398.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym
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przez Wójta Gminy Opinogóra Górna projekcie uchwały o wieloletniej
prognozie finansowej.

Następnie Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy przedstawiła projekt
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra
Górna.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała uchwałę pod
głosowanie.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 13, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

Ad.nkt.5.

Wójt Gminy Pan Stanisław Wieteska poinformował o najważniejszych
inwestycjach planowanych do budżetu gminy na 2013 rok ( wystąpienie stanowi
załącznik do protokołu).

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik odczytała Uchwałę Nr Ci.399.2012 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia
2012 r w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy
Opinogóra Górna projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok oraz o możliwości
sfinansowania deficytu.

Następnie Skarbnik Gminy Pani Ewa Wójcik przedstawiła projekt
uchwały budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2013 rok.

'

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała uchwałę pod
głosowanie.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 13, jednogłośnie przyjęła uchwałę budżetową Gminy Opinogóra
Górna na 2013 rok.

Ad.gkt.6.

Pani Anna Gąsiorowska pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej wyjaśniła, że przystępując do projektu „Klub Integracji Społecznej w
Gminie Opinogóra Góma”, można zakwalifikować 30 osób, głównie
bezrobotnych z terenu naszej gminy, w tym 15 osób w 2013 roku i 15 osób w
2014 roku. Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z pomocy doradcy
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zawodowego, szkoleń zawodowych, staży u pracodawców. Poza tym
zaplanowany jest wyjazd do spółdzielni socjalnych na terenie kraju, kurs języka
angielskiego. Jednym z najważniejszych zadań w Klubie będzie prowadzenie
pracy socjalnej. Po ukończeniu szkoleń zawodowych 50 % uczestników zostanie
skierowana na staże zawodowe do różnych zakładów pracy. Projekt będzie
realizowany w partnerstwie z Mazowiecką Fundacją Rozwoju. Wartość projektu
wynosi 969.397,00 zł. Następnie Pani Anna Gąsiorowska 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 13, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia do
realizacji projektu konkursowego pt. „Klub integracji społecznej w gminie
Opinogóra Górna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet
VII — Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 — Przeciwdziałanie
wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej 7.2.1 — Aktywizacja
zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem.

Ad.gkt.7.

Pani Małgorzata Kołakowska Z-ca Wójta Gminy wyjaśniła, że podjęto
zamiar sprzedaży lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku w Trętowie-
Pełzach z zasobu nieruchomości gminnych. Lokal ten jest obecnie przedmiotem
najmu na czas nieokreślony. Obecny najemca został poinformowany o zamiarze
sprzedaży i złożył do Przewodniczącego Rady Gminy wniosek o zamiarze
skorzystania z przysługującego jako najemcy prawa pierwszeństwa w nabyciu,
oraz z prośbą o wyrażenie zgody na sprzedaż lokalu z uwzględnieniem
bonifikaty od wartości lokalu. Sprawa była przedmiotem dyskusji Komisji
Rady Gminy na których zaproponowano udzielenie bonifikaty przy sprzedaży
lokalu w wysokości 40 %. Następnie Pani Małgorzata Kołakowska
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 13, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia
bonifikaty do zastosowania przy sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej
w m. Trętowo-Pełzy na rzecz jego najemcy.
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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 13, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie zmian w uchwale
budżetowej na rok 2012.

Ad.pkt.9.

Wójt Gminy Pan Stanisław Wieteska wyjaśnił, że nie ma Posterunku
Policji w Opinogórze Górnej i budynek nie jest użytkowany. Jest możliwość
nieodpłatnego przejęcia budynku w zamian za udostępnienie pomieszczenia dla
przyjęć interesantów przez policję, oraz współfinansowanie kupna samochodu
jak też corocznie ok. 2 tys. zł na dofinansowanie zakupu paliwa do samochodu.
Prowadzone były rozmowy z Komendantem Wojewódzkiej Policji, który
wyraził zgodę na pomieszczenie w Urzędzie Gminy z oddzielnym wejściem
przy zakładzie ń'yzjerskim. W pomieszczeniu tym będziemy musieli
przeprowadzić mały remont tj. wymienić okno i podłogę — koszt ok. 2,5 tys. zł.
Pozyskany budynek planowany byłby pod potrzeby przedszkola, budynek jest
w dobrym stanie, działka lO-cio arowa, ogrodzona.

Następnie Z-ca Wójta Gminy Pani Małgorzata Kołakowska przedstawiła
projekt uchwały w sprawie upoważnienia dla Wójta Gminy.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 13, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie upoważnienia dla
Wójta Gminy.

Ad.nktJO.

Wójt Gminy Pan Stanisław Wieteska wyjaśnił, że na następnej sesji Rady
Gminy będziemy podejmować uchwały w sprawie utrzymania czystości i
porządku w gminie. W związku z powyższym na dzisiejszą sesje został
zaproszony Prezes PUK Ciechanów celem przybliżenia i wyjaśnienia
powyższych spraw.
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Następnie Pan Wojciech Jagodziński Prezes PUK Ciechanówszczegółowo omówił na czym będzie polegało przejęcie utrzymania czystości iporządku przez gminę.

Ad.pkt.ll.

Pan Mieczysław Leszczyński radny powiatu podziękował za zaproszenie
na sesję, za oddane głosy dzięki którym został radnym powiatu. Następniepoinformował o sprawach finansowych Gminnej Spółki Wodnej. Ponadtozapytał Wójta Gminy czy były prowadzone rozmowy ze starostwem w sprawiebudowy drogi powiatowej w gminie Opinogóra Górna.

Sołtys z Rembowa Leszek Zagrodzki zapytał, czy została już podjętadecyzja w sprawie przeniesienia biblioteki w Kołaczkowie.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił:
. w 2014 roku jest przewidziana przebudowa drogi powiatowej Opinogóra

Górna — Bogucin,
. w sprawie przeniesienia biblioteki została już podjęta decyzja i wnajbliższe ferie zimowe zostanie przeniesiona do Szkoły W Kołaczkowie,
. w najbliższym czasie będziemy przygotowywać przetargi na planowane

inwestycje w 2013 roku,
. otrzymamy pozwolenie na budowe pętli w Kątach do końca 2012 r,
o w trakcie organizacji są dwa stowarzyszenia, będą większe szanse

na pozyskanie funduszy z zewnątrz,
. prowadziliśmy negocjacje w sprawie opłat za konserwacje oświetlenia.

Do chwili obecnej obowiązywała stawka 9 zł + VAT, zaproponowano
13 zł + VAT, po negocjacji, jeżeli umowa byłaby zawarta na rok stawka
wynosiłaby 12 zł + VAT, jeżeli umowa zawarta byłaby na trzy latato stawka wynosiłaby w pierwszym roku 10,50 zł netto, a w dwóch
następnych 12 zł brutto +VAT + w 2014 i 2015 inflacja. Naposiedzeniach Komisji ustalono, żeby zawrzeć umowę na konserwacje
oświetlenia na trzy lata.

Ad.nktJZ.

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Przewodnicząca Rady GminyJolanta Grochowska zamknęła obrady XXIII Sesji Rady, oraz złożyłaświąteczne życzenia.

Protokółowała: Przewodnicząc Rady Gminy(@ .

Elżbieta Borowska Jolant chowska


