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z XXV Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej w dniu 30 grudnia 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. 1200.

Stan radnych - 15
Uczestniczyło - 15

Spoza Rady Gminy W sesji uczestniczyli:

Stanisław Wieteska — Wójt Gminy
Małgorzata Kołakowska — Z—ca Wójta 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 Publicznej

8. Ewa Żurawska - p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
9. Elżbieta Pełka—Karpińska — inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej

i ochrony środowiska
lO.Mieczysław Leszczyński — radny powiatu
1 l.Janusz Sosnowski — radny powiatu
12.Stanisław Leszczyński — Prezes GS „SCH”
13.Jerzy Niedziałkowski — BS Opinogóra
14.Andrzej Chmielewski ~— Komendant Posterunku
15.Ireneusz Różalski — „IROMED” Opinogóra Górna
16.Mieczysław Piotrowski — Przewodniczący Kółek i Organizacji

Rolniczych
l7.Jacek Rószczyński — Izba Rolnicza
18.Sołtysi wg listy obecności - 39
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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:



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

uchwał sesyjnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania
nauczycieli na rok 2009.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Wolne wnioski i zapytania.
Sprawy bieżące.
Zamknięcie obrad.

Lh

TOWN?”

Ad.pkt.2.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski poinformował,
że protokół z XXIV 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 XXIV Sesji Rady Gminy z dnia
12 grudnia 2008 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Jana Goździewskiego dał pod głosowanie
przyjęcie wniosku.

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

Ad.pkt.3.

Sołtysi i zaproszeni goście nie zgłosili wniosków ani zapytań dotyczących
uchwał sesyjnych.

Ad.pkt.4.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska przedstawił informację
o najważniejszych planowanych inwestycjach w 2009 roku (informacja
stanowi załącznik do protokółu).

Radny Dariusz Goździewski zapytał jaka kwota z budżetu dokładana jest
na oświatę.



Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła, że plan na oświatę w budżecie
wynosi 5.343.600 zł, subwencję otrzymujemy w wysokości 4.004.780 zł
i gmina dokłada 1338820 zł. Ponadto poinformowała, że projekt budżetu
gminy na 2009 rok był szczegółowo omawiany i dyskutowany na posiedzeniach
stałych Komisji Rady. Członkowie Komisji nie wnieśli zmian do
przedstawionego projektu i pozytywnie go zaopiniowali. Następnie odczytała
Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Opinogóra
Górna projekcie budżetu na 2009 rok wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego i objaśnieniami oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2009 rok..

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 uchwalenia budżetu
gminy na 2009 rok.

Ad.pkt.5.

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
wyjaśnił, że corocznie Rada Gminy jest zobowiązana uchwalić Regulamin
wynagradzania nauczycieli. Radni otrzymali na piśmie projekt Regulaminu i
mieli możliwość ze szczegółowym zapoznaniem. Określa onwysokość stawek i
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy Sposób obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a
także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe
zasady jego przyznawania i wypłacania. Następnie Dyrektor GZEAS
przedstawił 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 ustalenia
Regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2009.



Ad.t.6.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik przedstawiła pr0pozycje zmian w budżecie
gminy na 2008 rok.. Po stronie dochodów: zwiększenie o 500 zł wpływów z
innych lokalnych Opłat pobieranych przezjednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw; zwiększenie 5.000 zł dochodów z najmu i
dzierżawy składników majątkowych; zmniejszenie 279.800 zł wpłat z tytułu
odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości (planowane do sprzedaży w 2008 roku działki nie zostały
sprzedane); zwiększenie 12.000 zł wpływów z różnych dochodów;
zmniejszenie 6.000 zł wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej przekazanego przez urzędy
skarbowe; zwiększenie 10.000 zł Wpływów z podatku od czynności
cywilnoprawnych przekazywanych przez urzędy skarbowe; zmniejszenie 77.000
zł wpływów z podatku od nieruchomości; zmniejszenie 145.000 zł Wpływów z
podatku rolnego; zwiększenie 22.000 zł Wpływów z podatku od środków
transportowych; zwiększenie 10.000 zł Wpływów z podatku od czynności
cywilnoprawnych przekazywanego przez urzędy skarbowe; zmniejszenie 30.700
zł wpływów z tytułu odpłatności mieszkańców w budowie przydomowych
oczyszczalni ścieków. Po stronie wydatków: zmniejszenie 14.968 zł planu
wydatków na wykonanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej, która
nie została wykonana w 2008 roku; zmniejszenie 5.600 zł planu wydatków na
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych Wpływów z
podatku rolnego; zwiększenie planu 11.000 zł na opracowanie projektu
budowlanego na budOWę chodnika w m. Opinogóra Górna; zmniejszenie 15.900
zł planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa dróg gminnych w
środkowo—wschodniej części gminy Opinogóra Górna”; zwiększenie 5.000 zł
planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym „„Przebudowa dróg gminnych w m.
Dzbonie, Janowięta; Wierzbowo, Kołaki Kwasy”; zwiększenie 6.100 zł planu
wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi gminnej Elżbiecie —
Czernice; korekta 61.132 zł planów na wynagrodzenia osobowe pracowników,
składek na ubezpieczenia społeczne oraz wpłat na państwowy ńmdusz
rehabilitacji osób niepełnOSprawnych; zmniejszenie 432.700 zł planu wydatków
inwestycyjnych na zadaniu „Przebudowa przydomowych oczyszczalni ścieków”
zadanie to zostało przesunięte do realizacji na 2009 r; zwiększenie 62.300 zł
planu wydatków na oczyszczanie miast i wsi oraz oświetlenie ulic, placów i
dróg; zwiększenie 3.000 zł planu wydatków na utrzymanie klubu sportowego
,.OPIA” i młodzieżówki. Następnie Skarbnik Gminy Ewa Wójcik 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.

Sołtys Jerzy Klimkowski zapytał, czy można przestawić kosz na plastik
do centrum wsi np. koło starego czworaka, ponieważ stoi na placu przy
przystanku i jest ciągle podpalany, ponadto przejezdni wrzucają śmieci nie do
kosza tylko obok tworząc bałagan.

Radny Jan Goździewski zaproponował aby w ramach gwarancji budowy
drogi zgłosić naprawę poboczy na drodze do Klonowa.

Wójt Gminy wyjaśnił:
. nie ma przeszkód aby zmienić miejsce ustawienie kosza na plastik we wsi

Przedwoj ewo, proponuję uzgodnić z mieszkańcami i przestawić,
. w ramach gwarancji zgłosimy naprawę poboczy drogi do Klonowa.

Ad.t.8.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:
. otrzymaliśmy potwierdzenie na piśmie z Ministerstwa Rolnictwa, że

grunty we Władysławowie zostały odrolnione - ok. 17 ha,
. planuj emy sprzedaż zlewni mleka w Opinogórze Dolnej,
. 2 lutego 2009 r rozpocznie się nabór wniosków w ramach działania

„Odnowa i rozwój wsi” — przygotowany wniosek dla Opinogóry Górnej,
. Przyznano nam dofinansowanie w wysokości 530.605 zł w ramach

projektu „Wiedza naszym atutem”. 290 uczniów z gimnazjum i szkół
podstawowych będzie mogło skorzystać z zajęć pozalekcyjnych z języka
angielskiego i informatyki oraz zajęć wyrównujących i rozszerzających z
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Realizacja projektu
rozpocznie się po feriach zimowych i potrwa do końca 2009 roku,

. Przygotowany został wniosek „Rozwój E-Usług dla obywateli gminy
Opinogóra góma” na sumę 344.951 zł,

o Pani Ewa Noyszewska wystąpiła z wnioskiem o wyrażenie zgody na
prowadzenie w najmowanym lokalu w Ośrodka Zdrowia działalności
gospodarczej w formie usług stomatologicznych. Proponuję wyrażenie
zgody na czas określony tj. na 3 lata, jeżeli nie usłyszę uwag, to uznam to



za pozytywne zaopiniowanie propozycji. Ponadto poinformował, że
można na czas nieokreślony, ale wtedy potrzebna jest uchwała Rady
Gminy na odstąpienie od obowiązku zorganizowania przetargu,

0 od stycznia rozpoczynają się zebrania sprawozdawczo-wyborcze w
jednostkach OSP. Jeżeli W sołectwach mieszkańcy wyrażają chęć
zorganizowania zebrań wiejskich, to proszę sołtysów o zgłoszenie,

- chcemy rozpocząć od nowego roku procedurę opracowania herbu gminy,
. sołtysi otrzymali druki w sprawie uaktualnienia powierzchni od

nieruchomości, prośba o rozdanie mieszkańcom i do 20 stycznia 2009 r.
dostarczenie druków do Urzędu Gminy do referatu podatkowego pokuj
Nr 19,

o na zakończenie Wójt Gminy Stanisław Wieteska złożył w imieniu
własnym i pracowników Urzędu Gminy wszystkim zebranym i ich
rodzinom życzenia noworoczne.

Inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Elżbieta
Pełka-Karpińska poinformowała, że w wyniku przyjęcia przez Sejm
Rzeczpospolitej Polskiej Rezolucji w sprawie programu wycofania azbestu z
gospodarki, powstał „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest stosowanych na terytorium Polski”, który został przyjęty przez Radę
Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 14 maja 2002 r. Zakłada on oczyszczenie
do 2032 roku terytorium Polski z azbestu i usunięcie stosowanych od wielu lat
wyrobów zawierających azbest. Program ten nakłada na gminy między innymi
obowiązek opracowania programów usuwania azbestu. Podstawowym celem
opracowanego projektu Programu usuwania azbestu dla Gminy Opinogóra
Górna na lata 2009 — 2032 jest usunięcie azbestu i wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy. Program zakłada realizację zadń:

. inwentaryzacja i utworzenie bazy danych o lokalizacji istniejących
wyrobów zawierających azbest,

. edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków
dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz
bezpiecznego ich usuwania,

. podjecie działań w kierunku pozyskania funduszy ze źródeł
zewnętrznych na realizację Programu,

o udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym na wymianę pokryć
dachowych,

. pomoc w poszukiwaniu źródeł finansowania osobom fizycznym na
wymianę pokryć dachowych,

. eliminacja możliwości powstawania „dzikich” wysypisk z odpadami
zawierającymi azbest,

. bieżący monitoring Programu,
«» okresowa weryfikacja i aktualizacja Programu.



Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
przyjął „Regulamin przyznawania środków WFOŚiGW” na dofinansowanie
działań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie województwa
mazowieckiego (koszt demontażu płyt azbestowych, koszt przewiezienia
azbestu z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia, koszt
unieszkodliwienia azbestu). Fundusz nie finansuje nowych pokryć dachowych.
Z wnioskiem o uzyskanie dofinansowania może wystąpić zarówno osoba
fizyczna jak i jednostka samorządu terytorialnego. Samorząd dodatkowo do
wniosku musi dołączyć Program usuwania azbestu oraz wykaz właścicieli,
którzy w danym roku zamierzają usunąć azbest wraz z informacją o powierzchni
(ilość) oraz o stanie wyrobów zawierających azbest na obiekcie objętym
dofinansowaniem. Wnioski o dofinansowanie będą rozpatrywane wg kolejności
złożenia do czasu wyczerpania środków wydzielonych w planie finansowym na
ochronę ziemi. W związku z powyższym prośba do Panów Sołtysów o rozdanie

mieszkańcom druków informacji o wyrobach zawierających azbestu i miejscu
ich wykorzystywania w celu ich uaktualnienia oraz sporządzenie listy osób,
które w roku 2009 zamierzają dokonać usunięcia azbestu i zwrot wypełnionych
druków do Urzędu Gminy pok. Nr 6 w terminie do dnia 15 stycznia 2009 roku.
Po przyjęciu Uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu z terenu
Gminy Opinogóra Górna oraz opracowaniu zasad i warunków dofinansowania
kosztów usuwania azbestu Gmina wystąpi o przyznanie środków
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na ww. cel.

Ad.2kt.9.

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Przewodniczący Rady Gminy
Jan Goździewski złożył wszystkim zebranym i ich rodzinom życzenia
noworoczne. Następnie zamknął obrady XXV Sesji Rady Gminy.

Protokółowała: Przewodniczący Rady Gminy
(t'- if, .?| La

Elżbieta Borowska Jan Goździewski
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