
PROTOKÓŁ NrXXV/2013
z XXV Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej

w dniu 31 stycznia 2013 r. w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej
pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Gminy Jolanty Grochowskiej

Obrady rozpoczęto o godz. 900 i zakończono o godz. 1230.

Stan radnych - 15
Uczestniczyło - 15

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

@@??N”
7.
8.
9.

Stanisław Wieteska —- Wójt Gminy
Małgorzata Kołakowska — Z-ca Wójta Gminy
Beata Golasińska — Sekretarz Gminy
Ewa Wójcik — Skarbnik Gminy
Piotr Czyżyk — Kierownik RIOŚ
Elżbieta Pełka-Karpińska — inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej
i ochrony środowiska
Alicja Stryczniewicz — podinspektor ds. planowania i inwestycji
Ewa Żórawska— Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Leszczyński Mieczysław-~ radny powiatu

10.Jacek Ruszczyński— Izby Rolnicze
] 1 JerzyNiedziałkowski —— BS Opinogóra Górna
12.Ireneusz Różalski —— NZOZ „IROMED”
13.Mieczysław Piotrowski — Przewodniczący KiOR
14.Przedstawiciele z miejscowości Bogucin i Kołaczków
15.Sołtysi wg listy obecności - 39

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:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
3. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące

Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy.

uchwał sesyjnych — przeanalizowanie dalszego funkcjonowania autobusu.
Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Opinogóra Górna.



5. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2013 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Opinogórze Górnej.

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy z dnia 30 marca
2012 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego
„Program aktywnej integracji w gminie Opinogóra górna”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
międzygminnego w zakresie prowadzenia publicznego transportu
drogowego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
Opinogóra Górna na 2013 rok.

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

Ad.gkt.2.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska poinformowała,
że protokół z XXIV 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 XXIV Sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia
2012 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
przyjęcie wniosku.

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

Ad.t.3.

Mieszkanka Bogucina Katarzyna Noworucka w imieniu mieszkańców
rejonu Bogucina i Kołaczkowa poprosiła o powtórne przeanalizowanie
zlikwidowania autobusu szkolnego.

Dyrektor GZEAS Pani Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że nasza gmina
na dowożenie uczniów do szkół wydatkowała w 2012 roku 299.523,16 zł.



Łącznie jest dowożonych 312 dzieci. 80% uczniów dojeżdża autobusami
przewoźnika wybranego w drodze przetargu ( w tym roku jest to PKS
Ciechanów). Koszt dowozu tych uczniów to 189.427,50 zł. Pozostałe 20%
(dokładnie 62) uczniów dowożone jest autobusem szkolnym do Szkoły
Podstawowej w Kołaczkowie — 20 i Opinogórze Górnej 42 dzieci. Koszt
związany z dowożeniem dzieci autobusem szkolnym wyniósł 110.095, 66 zł. W
tym dwu krotnie radni i sołtysi wyjechali — koszt paliwa 159,50 zł. Dzieląc
koszty dowożenia przez ilość dzieci koszt dowożenia jednego ucznia
miesięcznie autobusem szkolnym wyniósł 171,76 zł, natomiast koszt dowożenia
jednego ucznia miesięcznie przez PKS wyniósł 75,77 zł. Z przedstawionych
liczb wynika, że posiadanie własnego autobusu jest kosztowne. Wójt Gminy
biorąc te koszty pod uwagę poinformował radnych i sołtysów o zamiarze
likwidacji autobusu szkolnego. Wówczas wszystkie dzieci z terenu gminy
byłyby dowożone na jednakowych zasadach, a gmina zyskałaby z tytułu
likwidacji autobusu ok. 60 tys. zł. 31 grudnia 2012 r. wpłynęła petycja
rodziców z Bogucina i okolic (petycja została odczytana). W styczniu odbyły się
spotkania z mieszkańcami Bogucina i okolicznych miejscowości oraz z
rodzicami ze Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie. O tych spotkaniach
poinformuje Wójt Gminy. Ponadto Pani Małgorzata Kołakowska zapoznała z
opinia prawna, która mówi, że Wójt Gminy zgodnie z przepisami mógłby sam
podjąć decyzję w sprawie likwidacji autobusu, jednak tak jak zawsze występuje
w przypadku ważnych problemów o opinię do radnych i sołtysów.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że o zamiarze likwidacji
11-letniego autobusu uczciwie poinformował radnych na Komisjach Rady
Gminy, a następnie radnych i sołtysów na sesji budżetowej. W dniu 13 grudnia
2012 r. radni zaakceptowali likwidację autobusu jak również sołtysi nie mieli
uwag. Zaproponowałem biorąc przykład z sąsiadów Gołymin i Ojrzeń, które
zlikwidowały w 2012 r po 2 gimbusy, a ponadto uwzględniając wnioski i
pytania mieszkańców gminy, dlaczego tylko w rejonie Kołaczkowa kursuje
autobus szkolny dowożący dzieci pod samą szkołę. Kolejnym argumentem za
propozycją likwidacji była informacja Wójta Gminy Gołymin, który
poinformował mnie, że w ciągu roku szkolnego jeden z autobusów ll-letni
zepsuł się i wydano na remont ok. 30 tys. zł, a sprzedano go za 23 tys. zł.
Autobusem szkolnym dojeżdża 20 % uczniów, a 80 % jest dowożona przez
przewoźnika wybranego w przetargu. Z tytuły likwidacji zaoszczędzilibyśmy
ok. 60 tys. zł, a poza tym wszystkie dzieci z terenu gminy byłyby dowożone na
takich samych warunkach — o tej samej godzinie jak teraz i byłaby opiekunka. Z
własnej woli pojechałem na spotkanie z mieszkańcami Bogucina i Kołaczkowa,
którzy byli przeciwni likwidacji autobusu bez względu na koszty. Z Bogucina
mieszkańcy ku mojemu zdziwieniu zaprosili Tygodnik Ciechanowski. Jednym
zdaniem mogę powiedzieć, że przykro mi było słuchać na zebraniach
wypowiedzi, wracałem przytłoczony tymi wypowiedziami. Dużo można mówić



o szczegółach. Dodam, że w Kołaczkowie 25 stycznia jeden z mieszkańców
poinformował mnie, że sprowadzi telewizję, radio i będę się musiał
wypowiedzieć oraz zacytuję: „że do czasu sesji ugadają radnych i autobus
będzie jeździł”, i było wcześniej radio, czy i prasa ma rozwiązywać problemy w
naszej gminie. Nasuwa się pytanie, czy tak powinniśmy rozwiązywać
problemy? Zlikwidowano na przestrzeni lat parę szkół, podobnie jak w innych
gminach, ale nigdy nie było takich problemów, zawsze przed decyzją wcześniej
informowani byli mieszkańcy, podobnie jak teraz. Jak Państwo pamiętacie
wcześniej przy rozwiązywaniu ważnych problemów zasięgałem opinii sołtysów
jak również informowałem radnych. Ja nie mogłem wycofać się z propozycji
likwidacji tylko dlatego, że w kilku sołectwach na 39 ogółem w gminie nie
zgadzają się mieszkańcy, ponieważ na sesji budżetowej zarówno radni jak i
sołtysi nie mieli uwag do mojej propozycji. Oceńcie Państwo radni, sołtysi oraz
przedstawiciele mieszkańców, czy rzeczywiście były podstawy, aby krytykować
mnie bez skrupułów za to, że ośmieliłem się zaproponować w grudniu 2012 r
likwidację autobusu. Podkreślam po raz drugi zaproponowałem, aby dzieci w
całej gminie były dowożone na tych samych warunkach, a przy tym byłyby
oszczędności. Tak jak przedstawiła Pani Kołakowska opinię prawną zgodnie z
uprawnieniami mogłem nawet w kwietniu br. poinformować radnych i sołtysów
o likwidacji autobusu. Obiecałem na zebraniach mieszkańców, że przedstawię
problem radnym, co uczyniłem na Komisjach i dzisiaj to czynię na Sesji Rady,
proszę więc 0 wypowiedzi sołtysów, radnych 0 przegłosowanie sprawy, a ja
uszanuję Opinię, nie mam zamiaru się upierać, niech zwycięży demokracja.,
reprezentuję organ wykonawczy samorządu.

Mieszkanka z Kołaczkowa , stwierdziła, że autobusy z PKS od strony
Kołaczkowa są przepełnione i nasze dzieci się nie zmieszczą, więc i tak
musiałyby być dwa dodatkowe autobusy.

Mieszkaniec Kołaczkowa Łuczkowski Mieczysław stwierdził, że w
poprzednich kadencjach był radnym, współpraca układała się dobrze, zawsze
był przez Wójta zapraszany na spotkania byłego zarządu. W naszym rejonie
zlikwidowana została szkoła w Kobylinie potem w Pałukach i autobus woził
dzieci od dawna, w międzyczasie nadarzyła się okazja, że Wójt Gminy otrzymał
gimbusa i skierował go na naszą stronę. Cieszyliśmy się wszyscy, teraz Wójt
mówi, że autobus jest nie opłacalny i trzeba go zlikwidować. W dalszym ciągu
jestem za pozostawieniem autobusu. Dobrze Wójt Gminy wie jak była ustalona
trasa przez przewoźnika Pana Czaplickiego jaka była wydłużona. Dzieci z
Kołaczkowa jadąc do Opinogóry jecha ' przez Kobylin — Czernice — Pomorze —
Chrzanówek — Władysławowo. P em radny z Chrzanówka wpłynął,
doprecyzował przebieg trasy i do końca roku było dobrze. Na zebraniu wiejskim
nie byłem, tylko słyszałem z nagrania, że Wójt Gminy likwiduje autobus.
Mieszkańcy buntowali się, że jak autobus będzie zabrany to dzieci poślą do



szkoły w Ciechanowie i może być obawa że w ciągu pięciu lat wójt zlikwiduje
też szkołę w Kołaczkowie. Podczas kampanii wyborczej Wójt mówił „ człowiek
jest najważniejszy”, a ja uważam, że kasa jest najważniejsza. Proszę radnych 0
wypowiedzi, a decyzje niech podejmie Wójt.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska stwierdził, że gdybym nie brał pod
uwagę opinii społeczeństwa byłoby źle, wystąpiłem o opinię również jest źle.
Uważam, że w naszej gminie jest więcej demokracji niż w innych gminach. Pan
Łuczkowski wspomniał o likwidacji szkoły w Kołaczkowie, to rodzice na
zebraniu powiedzieli, że jak będzie zlikwidowany autobus to dzieci przeniosą
do Ciechanowa i ja powiedziałem jak nie będzie dzieci to i nie będzie szkoły.
Ale na pewno w ciągu pięciu lat szkoła nie będzie zlikwidowana, ponieważ
poprosiłem meldunki o wyliczenie urodzonych dzieci i z danych wynika, że
będzie tendencja wzrostowa, więc nie ma przesłanek do likwidacji szkoły.

Pani Małgorzata Kołakowska — Dyrektor GZEAS wyjaśniła, że jeżeli
będzie zlikwidowany autobus to nie liniowe autobusy będą zabierały dzieci
tylko będzie dodatkowy kurs autobusu wyłoniony z przetargu. Pan Łuczkowski
zarzuca firmie Pana Czaplickiego, że było źle zorganizowane dowożenie.
Została wyłoniona firma z przetargu, która nie znała terenu gminy i były
pewne niedociągnięcia a w trakcie roku nie mogliśmy zmieniać firmy, więc
szukaliśmy innego rozwiązania. To nie Pan Gąsiorowski decydował o zmianie
trasy, to wspólnie szukaliśmy rozwiązania, bo w ciągu roku szkolnego nie
mogliśmy zmieniać firmy. Dzieci nie tylko z Kołaczkowa pokonywały długie
trasy, dzieci z rejonu Łagun też muszą przed godziną siódmą wyjechać.

Mieszkaniec Kołaczkowa Mieczysław Łuczkowski stwierdził dlaczego od
razu nie była przemyślana trasa, dzieci jechały przez trzynaście czy czternaście
przystanków, powinni pojechać z Kołaczkowa przez Czernice do Opinogóry a
potem autobus powinien pojechać po pozostałe dzieci.

Pani Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że firma Pana Czaplickiego z
Przesnysza nie znała terenu i dlatego były niedociągnięcia, których w ciągu roku
szkolnego nie mogliśmy zmienić, dopiero przy następnym przetargu wzięliśmy
to pod uwagę.

Radna Jolanta Grochowska wyjaśniła, że rodzice na zebraniu w
Kołaczkowie wcale nie mówili że zabiorą dzieci ze szkoły tylko Pan Wójt się
zdenerwował i tak w toku wyszło. Ponadto jest podsycanie, że to radni czy
sołtysi, tu mamy wyraźnie wykazane cyfry, jaka byłaby oszczędność i tu
chodzi tylko o kierowcę, pracownika z wieloletnim stażem. Nie mówmy, że ten
autobus jest tylko dla Kołaczkowa, tym autobusem dojeżdżają dzieci z
okolicznych miejscowości.



Mieszkanka Bogucina stwierdziła, że tym autobusem nie tylko są
dowożone dzieci do szkoły, są wożone dzieci ze szkoły w Opinogórze Górnej na
basen, czy wycieczki. Ponadto podczas likwidacji szkoły w Pałukach Pan Wójt
obiecał dowóz gimbusem dzieci, teraz słowo zmienia. Jak my możemy posłać
liniowym autobusem w dodatku przepełnionym pięcio czy sześcioletnie
dzieci.

Radny Adam Gąsiorowski poinformował, że kiedy wygrała przetarg
firma z Przasnysza to w tym czasie byłem w tej firmie zatrudniony i dostałem
zadanie do wykonania, żeby zabrać wszystkie dzieci z rejonu Kołaczkowa,
Pałuk, Bogucina i Władysławowa na jeden kurs dlatego tak wyglądał dowóz
dzieci do szkoły. Teraz jeżeli zostanie zlikwidowany autobus gimbus to też z
przetargu zostanie wyłoniony przewoźnik i przy specyfikacji należy
przestrzegać pewnych norm, żeby nie powtarzały się dotychczasowe błędy.

Mieszkaniec Kołaczkowa Mieczysław Łuczkowski stwierdził, że dziwi
się wypowiedź Pani Kołakowskiej, że dzieci lubią jeździć, tak ale kosztem nauki
i spania, ponieważ droga do i ze szkoły przedłuża się o jakieś godziny.

Sołtys z Pator Danuta Wysocka stwierdziła, że wszystkie dzieci są
nasze, wiec dlaczego faworyzowane mają być dzieci od strony Kołaczkowa.

Radny Andrzej Konwerski stwierdził, że była też likwidowana szkoła w
Dzboniu i nikt się nie upominał o dowóz dzieci. Jeżeli mamy oszczędzać to
oszczędzajmy w całej gminie.

Radna Agnieszka Supińska stwierdziła, że dzieci z Przedwojewa nie mają
gimbusa, dojeżdżają autobusem liniowym, również małe siedmiolatki a ostatnio
nie zostały zabrane i stały ok. godziny na mrozie czekając na następny autobus.

Mieszkanka z Kołaczkowa stwierdziła, że rodzice obawiają się właśnie
tego, że autobusy będą przepełnione i nie zawsze zabiorą dzieci.

Radna Anna Koral stwierdziła, że winę zrzuca się na radnych, bo nie
mieli uwag i zaakceptowali likwidacje autobusu. My nie byliśmy tak do końca
poinformowani, bo przecież autobus nie tylko wozi dzieci z Kołaczkowa, jest
wykorzystywany wożąc dzieci na wycieczki czy na basen. Jesteśmy bogatą
gminą i wstyd byłoby, żeby nie mieć autobusu, który byłby naszą wizytówką.
Jestem dumna, że mieszkańcy przyszli i chcą utrzymać autobus. Zabranie
autobusu może być skutkiem przeniesienia dzieci do szkoły w Ciechanowie z
czym wiąże się subwencja. To Wójt Gminy powinien się starać, aby te dzieci
pozostały w naszej gminie. Przy podejmowaniu wielu decyzji jeżeli jest ona
pozytywna to zasługa Wójta, jeżeli budzi wątpliwości to wina radnych.



Uważam, że zastanówmy się jeszcze raz, weźmy pod uwagę dobro dzieci, a ja
jestem zdania ze gimbus powinien pozostać.

Radny Robert Goździewski stwierdził, że szukamy oszczędności to
szukajmy ich razem. Należy trochę wyrozumiałości i cierpliwości a wszystko
się ułoży. Z naszego rejony też szkoła została zlikwidowana, musieliśmy się
przyzwyczaić do autobusów liniowych i wcale nie jest to takie złe.

Mieszkanka z Kołaczkowa , zaproponowała, że jeżeli gimbus nie jest
opłacalny, to może rozważyć możliwość dowożenia również dzieci z rejonu
Trętowa.

Radny Robert Goździewski wyjaśnił, że była rozpatrywana taka
propozycja, ale uznana została za nierealną.

Sołtys z Wilkowa Małgorzata Filipowicz stwierdziła, że wszystkie dzieci
są nasze i traktujmy je jednakowo. Dzieci z Wilkowa też musza wstawać rano o
godz. 7-mej muszą już być na przystanku

Sołtys z Goździ Tadeusz Goździewski również stwierdził, że wszystkie
dzieci powinny być traktowane jednakowo, i czy te oszczędności ok. 60 tys. zł
są duże czy małe to można porównać z drogą. Jeżeli rolnik nie może wyjechać i
dowieźć dziecka do szkoły to dla niego przeznaczenie 1 tys. zł czy 2 tys. zł na
remont drogi jest zbawieniem.

Sołtys z Długołęki Zygmunt Wiśniewski — tu chodzi o próbę wymuszenia
decyzji dla własnej wygody. W naszym rejonie też małe dzieci dojeżdżają
autobusem, z początku mieliśmy obawę, ale do tego się przyzwyczailiśmy.

Mieszkanka Kołaczkowa, stwierdziła, że też rodzice maja obawy i być
może przeniosą dzieci do szkoły w Ciechanowie.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska — z wypowiedzi wynika, że są
przepełnione autobusy, do nas nie docierała taka informacja. Z rejonu
Kołaczkowa jest 42 dzieci i jeżeli nie wystarczy normalny autobus to postaramy
się o większy z 45 miejscami, ale ten problem dopiero akcentowany jest teraz.
Ja nie używałem stwierdzenia, że to opinia radnych i dziwię się temu
stwierdzeniu. Czy dobrze zrobiłem, że zaproponowałem zamiar likwidacji
autobusu, czy lepiej byłoby poinformować, że zwolniłem kierowcę i
zlikwidowałem autobus. Na kilka miesięcy wcześniej przedstawiam problem.
Jeżeli kierowca straci pracę to i tak ma duże możliwości zatrudnienia z taką
kategorią. Podczas likwidacji szkoły w Pałukach potwierdzam, że obiecałem
gimbusa i tak się stało. Przez wiele lat autobus jeździł, życie się zmienia,



autobus ll-letni, jak się zepsuje to czy będzie nas stać na kupno nowego, żeby
woził dzieci z rejonu Kołaczkowa. Samochód się eksploatuje. Wyjazdów na
basen było 34 razy i dzisiaj nie trzeba jak przed laty zamawiać autokaru z
wyprzedzeniem, nie ma takiego problemu. Obiecuję, że nie będzie problemu z
wyjazdem na basen. Jaka będzie decyzja radnych w sprawie likwidacji
autobusu, taka uszanuję i podejmę decyzję.

Radny Adam Gąsiorowski stwierdził, że rozumie obawy rodziców rejonu
Kołaczkowa. Uważam, że jest różnica między gimbusem a autobusem
liniowym. W autobusie liniowym są miejsca stojące, a w gimbusie nie może być
miejsc stojących i przy specyfikacji do przetargu powinna być na to zwrócona
uwaga tz. usługi tylko dla dyspozycji szkoły. Nasz gimbus jest 11 -letni i co
będzie jak się popsuje, na zastępstwo nie mamy, a jeżeli będzie z przetargu to w
każdej chwili firma musi mieć autobus na zastępstwo.

Dyrektor GZEAS Pani Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że w
specyfikacji przetargowej był zapis, że autobusy muszą dowieźć dzieci naszych
do szkół, ale jak pozostawić dzieci, które miały dojechać do szkoły do
Ciechanowa. Rodzice prosili, więc wystąpiłam do dyrektora o większy autobus
i nie było problemu. Tak będziemy podchodzili do strony Kołaczkowa i też będą
zabierane inne dzieci.

Radny Krzysztof Szczypek stwierdził, że do wielu spraw trzeba
podchodzić ze zrozumieniem. We Wierzbowie też nie pasowała godzina
przyjazdu, przesunięto o 15 minut i problem zlikwidowano.

Mieszkanka Kołaczkowa, uważam, że jest to zbędna dyskusja. Wójt w
swoich wypowiedziach argumentuje oszczędności i podaje przykłady z innych
gmin, nie podaje gminy Ciechanów gdzie mają 4 gimbusy i im się to opłaca.
Ponadto autobus liniowy będzie zabierał wszystkich, a nasz gimbus tylko nasze
dzieci.

Radny Stanisław Leszczyński stwierdził, że jest to normalne że
mieszkańcy walczą o swoje dzieci i autobus chcą utrzymać. Nie jest to
gwarancja, że zaoszczędzimy 60 tys. zł. Do likwidacji szkoły w Dzboniu
przyczynili się sami rodzice, ponieważ dzieci posłali do szkoły do Ciechanowa.

Radny Janusz Kulicki zapytał jaka byłaby cena biletów dzieci
dojeżdżających.

Radna Anna Koral — jestem za utrzymaniem autobusu tylko należy
rozważyć i poszukać innych oszczędności, co dołożyć, jak zmienić trasę,



zastanowić się nad pensją kierowcy. W przypadku sołtysa z Goździ to powinien
Pan zapytać Wójta gdzie poszły inwestycje, dlaczego nie na Pana drogę.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że do ostatniego przetargu
przystąpiły trzy firmy, i wygrał PKS Ciechanów. Odnośnie ceny biletów nie
będę się wypowiadał ponieważ nikt teraz nie wie jaka będzie cena, ale koszt za
bilety pokrywa gmina. Nie ma takiej możliwości, żeby kierowcy dołożyć
zadania, rozpatrywaliśmy możliwość dowożenia dzieci z Długołęki, ale
musiałyby dużo wcześniej wstawać i rodzice się na to nie zgodzili. Ponadto
kierowca czeka ok. 2 godzin w szkole w Kołaczkowie, nie widzę możliwości na
inne zatrudnienie, gdyż ten czas przeznacza na sprawdzenie autobusu. W
sprawie inwestycji to Pani radna głosowała przy ustalaniu budżetu i dokładnie
wie na jakie inwestycje głosowała . Za ustaleniem budżetu na rok następny radni
głosowali jednogłośnie.

Sołtys z Przytoki Henryk Płodziszewski stwierdził, że rola sołtysów jest
niewdzięczna, bo Wójt prosi o opinie a decydują radni lub Wójt. Mamy Wójta,
radni mu zawierzyli, jest demokracja, jaka większość taka decyzja.

Sołtys z Goździ Tadeusz Goździewski zapytał, czy może złożyć podanie
o przyznanie funduszu na remont drogi w sołectwie, a sprawę gimbusa to
mieliśmy przedstawioną w Tygodniku Ciechanowskiem.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poprosił Przewodniczącą o
przegłosowanie przeniesienie biblioteki w Kołaczkowie i zmniejszenie etatu 2 %
na % etatu bibliotekarce.

Radna Anna Koral potwierdziła, że głosowała za budżetem ale nie miała
nic do powiedzenie przy ustalaniu budżetu i tak miejscowość Władysławowo
jest wywindowana z inwestycjami.

Mieszkaniec Kołaczkowa Mieczysław Łuczkowski przy ustalania budżetu
gminy powinno być wyraźnie wyszczególnione procentowo, ile na odśnieżanie,
drogi, inwestycje. Analizując budżet to największy procent jest na utrzymanie
gminy, utrzymanie gimbusa to żadne koszty. Przy ustalaniu podatków, jeżeli je
zwiększamy to za to sami płacimy.

Mieszkanka Kołaczkowa, stwierdziła, że mieszkańcy nie chcą biletów,
proszą o wyrozumiałość i nie likwidowanie gimbusa.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała wniosek pod
głosowanie - kto jest za zlikwidowaniem autobusu gminnego?
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Radni w głosowaniu jawnym na stan 15, większością głosów (8 za,
7 przeciwnych) przyjęli wniosek dotyczący likwidacji autobusu gminnego.

Ad.2kt.4.

Pan Piotr Czyżyk kierownik RIOŚ wyjaśnił najważniejsze zagadnienia z
regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opinogóra
Górna, oraz 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 w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opinogóra górna.

Ad.2kt.5.

Pani Ewa Żórawska kierownik GOPS wyjaśniła, że opracowanie
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii jest zadaniem obowiązkowym Gminy. Program
ten realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Uwzględnia
zadania w zakresie leczenia odwykowego, przeciwdziałania alkoholizmowi,
współpracy z instytucjami, osobami dotkniętymi tym problemem oraz ich
rodzinom oraz w szerokim zakresie działania profilaktyczne. W programie tym
uwzględniono również działania na rzecz zapobiegania narkomanii. W związku
z tym, że na terenie naszej Gminy zjawisko narkomanii stanowi bardzo mały
problem, głównie w tym zakresie będą podejmowane działania profilaktyczne.
Następnie Pani Kierownik GOPS przedstawiła projekt uchwały w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.

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 przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.
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Ad.nktś.

Pani Ewa Żórawska kierownik GOPS wyjaśniła, że w związku z
realizacją projektu konkursowego pt. „Klub Integracji w Gminie Opinogóra
Górna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach
2013-2014, w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zostaje
wyodrębniona oddzielna komórka podlegająca pod Kierownika GOPS pn. Klub
Integracji Społecznej. Uczestnikami Klubu Integracji będzie 15 osób z gminy
Opinogóra Górna i ich rodziny. W ramach tego projektu podopieczni GOPS
będą mieli możliwości skorzystania ze wsparcia doradcy zawodowego,
psychologa, kursy zawodowe, zajęcia integracyjne, kulturalne, dokształcające,
kurs języka angielskiego. Dotychczas w obowiązującym Statucie GOPS,
przyjętym uchwałą Rady Gminy w 2009 roku Klubu Integracji Społecznej nie
było. Ponadto W Statucie uwzględniono nowe zadania realizowane przez GOPS
wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej ustawy o wychowaniu w trzeźwości,
przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Następnie kierownik GOPS przedstawił projekt uchwały w sprawie

uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze
górnej.

Radna Anna Koral poprosiła o szersze wyjaśnienie rozdziału 4 pkt. 3
przedstawionego Statutu, oraz zapytała ile osób jest zatrudnione w GOPS i jaki
jest koszt utrzymania pracowników.

Kierownik GOPS Pani Ewa Żórawska wyjaśniła, że Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej jest samodzielną jednostką i kierownik może zatrudniać,
zwalniać pracowników w ośrodku, a wynagrodzenia pracowników musi być
zgodne z regulaminem. Zatrudnionych jest w ośrodku 10 pracowników, ale
szczegółową informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniu przedstawię na
następnej sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała uchwałę pod
głosowanie.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15, większością głosów( 14 za, 1 przeciwny) przyjęła uchwałę w
sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Opinogórze Górnej.
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Ad.nkt.7.

Pani Ewa Żórawska kierownik GOPS wyjaśniła, że projekt systemowy
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej jest realizowany od 2008 r.
Obowiązkiem Gminy przy realizacji projektów systemowych jest wniesienie
wkładu własnego w wysokości 10,5 % wartości projektu w każdym roku. Wkład
własny w naszej gminie stanowić będą zasiłki celowe dla podopiecznych GOPS.
W projekcie uczestniczyć będzie 10 osób — podopiecznych GOPS. Będą z tymi
osobami podpisane kontrakty socjalne. Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie
w zakresie aktywnej integracji; wsparcie doradcy zawodowego, psychologa,
kursy zawodowe, kurs prawo jazdy kat. B. Rada Gminy uchwałą w 2012 roku
wyraziła zgodę na realizację projektu systemowego przez GOPS na lata 2012 —
2014. Niezbędne jest wprowadzenie wkładu własnego również na rok 2013 w
wysokości 15.225,00 zł i w roku 2014 w wysokości l4.364,00 zł.
Następnie Pani kierownik GOPS 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 zmieniającą Uchwałę Nr
XV/79/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie
przyjęcia do realizacji projektu systemowego pt. „Program aktywnej integracji
w gminie Opinogóra Górna” w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki
2007-2013, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 — Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ad.gkt.8.

Pani Alicja Stryczniewicz podinspektor ds. planowania i inwestycji
wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o transporcie publicznym, na terenie danej
gminy zbiorowy transport prowadzi wójt gminy. Do Urzędu Gminy w
Opinogórze Górnej wpłynął wniosek ZKM w Ciechanowie o uzgodnienie
przedłużenia trasy linii nr „O” do centrum handlowego Marcredo Center.
Ustawa umożliwia jednak podpisanie porozumienia z prezydentem miasta na
seedowanie obowiązku prowadzenia zbiorowego transportu. Porozumienie
określa zakres prowadzenia zbiorowego transportu. Opłaty wynikające z
prowadzenia przez Prezydenta Miasta Ciechanów uiszczane będą do 10 każdego
miesiąca, począwszy od lutego 2013 r. Jednocześnie zostanie podpisana umowa
2 właścicielami centrum na refundację ponoszonych przez gminę kosztów z
tytułu przedłużenia trasy linii komunikacyjnej nr „0” do centrum handlowego.
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Następnie Pani podinspektor przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie prowadzenia
publicznego transportu drogowego.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował, że dodatkowo będzie
uruchomione z Ciechanowa do centrum „Markietu” we Władysławowie
ll kursów autobusowych, do których gmina nie będzie dopłacała.

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 wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie prowadzenia publicznego
transportu drogowego.

Ad.gkt.9.

Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Opinogóra Górna dotyczą: zaktualizowania kwoty
dochodów i wydatków wg stanu na 31.01.2013 r; wprowadzenia w wydatkach
bieżących środków finansowych na realizacje projektu pn. „Klub Integracji
Społecznej w Gminie Opinogóra Góma”; zaktualizowania kwoty wydatków
majątkowych, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie gminy.
Zmiany w wykazie przedsięwzięć dotyczą: wprowadzenia w wydatkach
bieżących projektu finansowanego przez Program Europejskiego Funduszu
Społecznego pn. „Klub Integracji Społecznej w Gminie Opinogóra Górnaz,
który będzie realizowany przez GOPS w latach 2013 — 2014 w limitach: rok
2013 — 478.511,50 zł i rok 2014 — 490.885,50 zł. Następnie Pani Skarbnik
Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dala uchwałę pod
głosowanie.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15, większością głosów ( 14 za, 1 przeciwny) przyjęła uchwałę w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.
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Ad.t.10.

Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła szczegółowo propozycje
zmian w budżecie gminy na 2013 rok, oraz przedstawiła stosowny projekt
uchwały.

Radna Anna Koral zapytała kto i za jaka cenę będzie wykonywał budowę
przydomowych oczyszczalni.

Pan Piotr Czyżyk kierownik RIOŚ wyjaśniła, że do przetargu na budowę
przydomowych oczyszczalni zostało złożone 7 ofert, zostały otwarte, koszt oko.
14 — 15 tys. zł, ale o szczegółach jeszcze za wcześnie mówić.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała uchwałę pod
głosowanie.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15, większością głosów (14 za, ] przeciwny) przyjęła uchwałę w
sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.

Ad.pkt.l ] .

Pani Katarzyna Szmyt kierownik Grupy Integracji Społecznej
przedstawiła najważniejsze zagadnienia zawarte w projekcie realizowanym w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jednocześnie poprosiła o
pomoc w naborze uczestników Klubu.

Pan Mieczysław Piotrowski — przedstawiciel KiOR zwrócił się z prośbą
od rodziców, żeby wygospodarować w szczycie szkoły podstawowej parking
dla nauczycieli, ponieważ samochody nauczycieli blokują plac przed szkoła dla
rodziców dowożących dzieci.

Radny Andrzej Konwerski również poparł sprawę parkingu dla
nauczycieli, może niech stawiają samochody na parkingu przed gminą.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił:

. utworzenie parkingu dla nauczycieli w szczycie szkoły nie będzie
możliwe, ponieważ ten plac jest przeznaczony na plac manewrowy dla
straży
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Ad.t.12.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:

. w budżecie gminy zaplanowane mieliśmy dochody ze sprzedaży działek
w Zygmuntowie, budynku szkoły w Trętowie, Dzboniu i
Władysławowie. Zachęcam do przetargu. Na posiedzeniach Komisji
Rady Gminy konsultowaliśmy sprawę Zygmuntowa, Dzbonia i Trętowa,
ustalono procentową obniżkę, natomiast sprawa Władysławowa -
budynku po byłej szkole nie była konsultowana, więc proponujemy
zastosować do następnego przetargu 20% obniżkę. Jeżeli nie usłyszę
innych propozycji to uważam to za akceptację,

centrum handlowe z Władysławowa złożyło deklarację podatkową na
kwotę 300 tys.,

otwarty został przetarg na remont remizy w Dzboniu, wpłynęło 20 ofert,
sprawa funkcjonowania pogotowia ratunkowego - ośrodek dyspozycyjny
mieści się w Płocku dla pięciu powiatów i nie należy się dziwić, że przy
zgłoszeniu zostają zadane szczegółowe pytania z jakiego powiatu, gminy
i miejscowości jest zgłoszenie,

jest możliwość składania wniosku o pozyskanie funduszy na utworzenie
przedszkola. Wcześniej próbowaliśmy utworzyć w Dzboniu i nie było
szczególnego zainteresowania. Teraz będziemy chcieli utworzyć w
szkole lub w budynku po posterunku policji.

Radna Anna Koral zwróciła uwagę, że jeżeli myślimy o utworzeniu
przedszkola, to żeby było czynne co najmniej od godz. 700 do 1700 czy 1800
wtedy na pewno będą chętnie rodzice przyprowadzać swe dzieci. Ponadto
zwróciła uwagę, że podczas ataku zimy szerokość odśnieżania jest dobra,
szersza niż w roku poprzednim ale za późno zostają odśnieżane drogi.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił:

. jeżeli w Opinogórze Górnej będzie utworzone przedszkole to będzie
czynne przynajmniej od godz. 700 do 1700 ,

o sprawę odśnieżania biorę z pełną odpowiedzialnością, uważam że jest
dobrze odśnieżane, organizacja odśnieżania jest dobra, ale można i tak że
jak zacznie padać śnieg to zlecać natychmiast odśnieżanie, tylko trzeba
będzie dużo więcej zapłacić, jeżeli radni tak zdecydują to tak będzie
odśnieżane.
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Ad.t.l3.

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

Prot/o ółowała: Przewodn' ący Rady Gminy
@

Elżbi ta orowska Jolant chowska


