
PROTOKÓŁ NrXXIV/2012
z XXIV Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej

w dniu 28 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. 1230.

Stan radnych - 15
Uczestniczyło - 15

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

wmsewewwr

Stanisław Wieteska — Wójt Gminy
Małgorzata Kołakowska — Z—ca Wójta Gminy
Beata Golasińska — Sekretarz Gminy
Ewa Wójcik — Skarbnik Gminy
Piotr Czyżyk — Kierownik RIOŚ
Leszczyński Mieczysław —— radny powiatu
Marian Pikus — Izby Rolnicze
Jerzy Niedziałkowski — BS Opinogóra Górna

.Ireneusz Różalski— NZOZ „IROMED”
10.Mieczysław Piotrowski— Przewodniczący KiOR
ll.Sołtysi wg listy obecności - 36

Pkt.].

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska powitała radnych gminy,
radnego powiatu, kierowników zakładów pracy, przedstawiciela KiOR,
sołtysów, Wójta Gminy i pracowników Urzędu Gminy. Stwierdziła kworum
władne do podejmowania prawomocnych uchwał oraz przeczytała porządek
obrad Rady Gminy. Porządek sesji przewidywał:

l.
2.
3.

4.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy.
Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące
uchwał sesyjnych.
Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Rady Gminy Opinogóra Górna Nr
XX/116/20l2 z dnia 12 września 2012 r. w sprawie postanowienia o
odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
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7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Opinogóra
Górna,

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

9. Wolne wnioski i zapytania.
10.Sprawy bieżące.
l 1.Zamknięcie obrad.

Ad.pkt.2.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska poinformowała,
że protokół z XXIII 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 XXIII Sesji Rady Gminy z dnia 13 grudnia
2012 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
przyjęcie wniosku.

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

Ad.2kt.3.

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

Ad.gkt.4.

Pan Piotr Czyżyk kierownik RIOŚ wyjaśnił, że uchwała Rady Gminy Nr
XX/116/2012 z dnia 12 września 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne nie jest uchwałą
obowiązkową do podjęcia przez Radę Gminy. Na mocy art. 6c ust. 2 ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy mogła podejmując
taką uchwałę postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych również od
właścicieli na których nie zamieszkują mieszkańcy. Po wnikliwej analizie
zasadności podjęcia takiej uchwały, biorąc pod uwagę skomplikowany proces
wprowadzania obowiązkowych elementów systemu i fakt, że są to nowe
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obowiązki, które będą bardzo dużym ciężarem dla administracji samorządowej
Radą Gminy postanawia uchylić przedmiotową uchwałę. Następnie kierownik
RIOS przedstawił 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 uchylającą uchwałę Rady
Gminy Opinogóra Górna Nr XX/116/2012 z dnia 12 września 2012 r. w sprawie
postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne.

Ad.gkt.5.

Pan Piotr Czyżyk kierownik RIOŚ wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy jest zobowiązana do
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Rada Gminy ma do wyboru jedną z metod tj.: od liczby mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość; od zużytej wody z danej nieruchomości;
od powierzchni lokalu mieszkalnego; od gospodarstwa domowego. Spośród ww.
metod najbardziej racjonalną dla warunków wiejskich wydaje się metoda
ustalenia opłaty na podstawie liczby mieszkańców zamieszkujących daną
nieruchomość. Zgodnie z ww. ustawą Rada Gminy obowiązana jest wraz z
wyborem metody ustalenia opłaty do ustalenia stawki tej opłaty. Ustalając
stawkę opłaty bierze się pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących
gminę, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych, koszty
funkcjonowania tworzonego systemu czyli koszty odbierania, transportu,
zbierania, liczenia, warzenia, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych. Ponadto kosztem będzie również tworzenie i utrzymanie punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych i obsługi administracyjnej
całego systemu. Do wyliczenia opłaty na terenie naszej gminy wzięto pod
uwagę liczbę mieszkańców gminy tj. ok. 6.000, ilość odpadów obecnie
odbieranych, planowanych rozwiązań dotyczących sposobów segregacji oraz
przewidywanych kosztów obsługi całego systemu. Z dokonanej kalkulacji
wynika, że stawka ta powinna być ustalona na poziomie 12 zł od osoby. Ustawa
nakazuje Radzie Gminy ustalić niższą stawkę opłaty, jeżeli odpady są zbierane i
odbierane selektywnie. Na podstawie planowanego sposobu segregacji i
kalkulowanych kosztów jego obsługi proponowaliśmy ustalić wysokość opłaty
na poziomie 8 zł od mieszkańca. Po przedstawieniu ww. propozycji na
posiedzeniach stałych Komisji radni zaproponowali zmianę stawek, tj. opłatę za
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gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 10 zł miesięcznie od
mieszkańca, oraz niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób
selektywny w wysokości 6 zł miesięcznie od mieszkańca.

Radny Stanisław Leszczyński zapytał, czy cenę, którą ustalamy na sesji
będziemy mogli po pewnym czasie zmienić.

Sołtys z Przytoki Henryk Płodziszewski zapytał jaka będzie ściągalność
od mieszkańców, którzy nie będą płacili za odbiór odpadów komunalnych.

Sołtys z Woli Wierzbowskiej Arkadiusz Humięcki zapytał, kto będzie
płacił za rodziny wielodzietne i ubogie.

Sołtys z Pator Danuta Wysocka zapytała czy mieszkańcy będą płacić od
osób zameldowanych czy zamieszkałych.

Kierownik RIOŚ Piotr Czyżyk wyjaśnił:
. Rada Gminy ceny za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ustala

na stałe, jeżeli będą zachodziły zmiany w Ministerstwie i będzie taka
potrzeba to i my będziemy mogli również ceny zmieniać,

. w Ministerstwie są przygotowywane propozycje możliwości umarzania
płatności rodzinom wielodzietnym i ubogim, ale w tej chwili jeszcze to
nie obowiązuje. Nie płacić tylko będą mogli ci, którzy nie będą mieli z
czego płacić, bo nawet na życie nie będą mieli.

0 opłata za odpady komunalne będzie naliczana od osób zamieszkałych a
nie od zameldowanych.

Radna Anna Koral stwierdziła, że przygotowana propozycja odpłatności za
gospodarowanie odpadami w naszej gminie jest rozsądna, chyba że sołtysi
uważają inaczej to niech podadzą propozycję.

Skarbnik Gminy Pani Ewa Wójcik wyjaśniła, że jeżeli mieszkańcy nie będą
płacili za odbiór odpadów komunalnych to będzie zastosowana egzekucja tak
jak przy podatku rolnych

Następnie Piotr Czyżyk kierownik RIOŚ przedstawił projekt uchwały w
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

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 wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ad.2kt.6.

Pan Piotr Czyżyk kierownik RIOŚ wyjaśnił, że jest propozycja aby
właściciele nieruchomości, które położone są na terenie Gminy Opinogóra
Górna zobowiązani byli do wnoszenia bez wezwania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi do 10 dnia pierwszego miesiąca każdego kwartału za
dany kwartał. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczało by
się gotówką w kasie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej lub na rachunek
bankowy Urzędu Gminy W Opinogórze Górnej. Następnie Pan Piotr Czyżyk
kierownik RIOŚ przedstawił projekt uchwały. W sprawie określenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

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 określenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

Ad.2kt.7.

Pan Piotr Czyżyk kierok RIOŚ wyjaśnił, że jesteśmy zobowiązani
określić wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie
zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. Deklaracje, o których
mowa wyżej właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie
Gminy w terminach: do 15 lutego 2013 r. dla pierwszej deklaracji; 14 dni od
dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych; 14 dni od dnia
nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji
ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. Opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za
miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Następnie kierownik RIOŚ przedstawił
stosowny projekt uchwały.
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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

Ad.2kt.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 15, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie zmian w uchwale
budżetowej na rok 2012.

Ad.pkt.9.

Sołtys z Przytoki Henryk Płodziszewski podziękował za sprawne
odśnieżanie dróg.

Sołtys z Rembowa Leszek Zagrodzki proponował, żeby nie przenosić
biblioteki w Kołaczkowie do Szkoły Podstawowej tylko do świetlicy strażackiej.
Poprosił o ponowne rozpatrzenie możliwości przeniesienia biblioteki, ponieważ
zna rozmieszczenie szkoły i nie ma w niej wolnych pomieszczeń, ponadto jest
obawa, że jeżeli biblioteka będzie w szkole to na pewno z czasem zostanie
w ogóle zlikwidowana.

Sołtys z Kołaczkowa Stanisław Skowroński i radna Jolanta Grochowska
potwierdzili, że księgozbiór w szkole się nie zmieści i lepiej byłoby, żeby
biblioteka pozostała tam gdzie jest obecnie.

Radny Robert Goździewski zgłosił wniosek o wyrównanie poboczy na
drodze powiatowej Opinogóra Górna — Długołęka.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił:
. w sprawie wyrównania poboczy na drodze powiatowej wystąpimy do

PZD w Ciechanowie,
. sprawa przeniesienia biblioteki, jak wszędzie kalkuluje się opłacalność i

szukanie oszczędności. Budżet gminy został uchwalony i też poczyniono
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duże oszczędności i cięcia budżetowe. Nie przewidziano w budżecie
zakupu pomocy w szkołach, na zakup książek do biblioteki rocznie było
przeznaczane ok. 12 tys. zł, na przyszły rok tylko 3 tys. zł. Biblioteka w
Kołaczkowie funkcjonowała w urągających warunkach. Biorąc pod
uwagę oszczędności zaproponowano przeniesienie biblioteki do szkoły.
Rozmawiając z dyrektorem szkoły stwierdził, że pomieszczenie się
znajdzie i księgozbiór zmieści się w szkole. Ogrzewanie nie będzie tu
wchodziło w grę, ponadto rodzice przywożący dzieci będą mieli
możliwość jednocześnie wypożyczenia książki. Pomysł przeniesienia
biblioteki do świetlicy strażackiej uważam, że jest nierealny, ponieważ
budynek jest nieocieplony i nie ma odpowiedniej izolacji. Żeby mogła
tam funkcjonować biblioteka trzeba byłoby najpierw wyłożyć duże
pieniądze na przystosowanie pomieszczenia, przenosząc bibliotekę do
szkoły nie ponosimy żadnych kosztów. Dotychczasowe zatrudnienie
bibliotekarki było na % etatu, proponujemy na % etatu. W
pomieszczeniach po bibliotece będziemy chcieli wygospodarować dwa
mieszkania socjalne. Podjęcie decyzji o przeniesieniu biblioteki do
szkoły jest przejawem oszczędności i gospodarności.

Ad.nkt.10.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował, że kończy się rok 2012
i uważa, że był to rok pomyślny dla samorządu. Przy pomocy radnych, sołtysów
i pracowników Urzędu Gminy udało się zrealizować wszystkie planowane
inwestycje. Zbudowano 28 oczyszczalni przydomowych, utwardzono dwie
drogi, zakończono remont GOK-u, utwardzono parking przed GOK-iem,
powstał skwer zieleni w centrum Opinogóry, wyremontowano trzy świetlice,
uruchomiono elektroniczny obieg dokumentacji w Urzędzie Gminy, powstał
kompleks budynków folwarcznych z bardzo dobrze wyposażonym placem
zabaw przy Muzeum. Miejscowość Opinogóra Górna stała się bardziej
atrakcyjna

Ad.gkt.l ].

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Przewodnicząca Rady Gminy
Jolanta Grochowska zamknęła obrady XXIV Sesji Rady, oraz złożyła
noworoczne życzenia.

Prot _kółowała:

PrzewodnicĘĘy

Rady Gminy
! .

Elżbieta Borowska Jolanta owska
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