
PROTĄKQLNI'ĘVIĘĘ
z nadzwyczajnej XXVI Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej

w dniu 29 stycznia 2009 r. w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej
pod przewodnictwem Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy

Grzegorza Kuczyńskiego.

Obrady rozpoczęto o godz. 1400 i zakończono o godz. 1700.

Stan radnych - 15
Uczestniczyło - 14

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

Stanisław Wieteska — Wójt Gminy
Małgorzata Kołakowska — Z-ca Wójta Gminy
Beata Golasińska — Sekretarz Gminy
Ewa Wójcik —- Skarbnik Gminy
Ewa Żurawska — p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Piotr Czyżyk — kierownik referatu infrastruktury, gospodarki
nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska.

7. Emil Świszcz — inspektor ds. promocji gminy

Sai—"PPJEQE—

Pkt.l

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Grzegorz Kuczyński 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 XXV Sesji Rady Gminy.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Odnowy

Miejscowości Opinogóra Górna.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Wiedza

naszym atutem” Nr POKL.09.01.02-14—005/08 dofinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego złożonego w ramach
Działu 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”
Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości
usług edukacyjnych PO KL”.



5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII
Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Opinogórze Górnej.

6. Podjecie uchwały W sprawie upoważnienia Pani Natalii Goździewskiej
do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

7. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę
Opinogóra Górna Powiatowi Ciechanowskiemu.

8. Podj ecie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
10. Wolne wnioski1 zapytania.
11.Sprawy bieżące.
12.Zamknięcie obrad.

Ad.t.2.

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Grzegorz Kuczyński
poinformował, że protokół z XXV Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna został
napisany i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Przedstawił
wniosek o przyjęciu protokółu z XXV Sesji Rady Gminy z dnia
30 grudnia 2008 roku, a następnie dał pod głosowanie przyjęcie wniosku.

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

Ad.t.3.

Zastępca Wójta Gminy Małgorzata wyjaśniła, że w związku
z ogłoszeniem naboru wniosków od 2 lutego br na dofinansowanie zadań
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie
„Odnowa i rozwój wsi””, Gmina Opinogóra Górna przygotowany ma Plan
Odnowy Miejscowości Opinogóra Górna, uchwalony w październiku 2008 r.,
obejmujący inwestycje planowane do realizacji od 2009 do 2014 roku.
Ze względu na wykonanie niektórych prac ze środków własnych gminy, zaszła
konieczność uporządkowania harmonogramu realizacji zadań. Wszystkie
wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w Planie Odnowy muszą być
umieszczone w budżecie gminy, dopiero po złożeniu wniosku o płatności
refundowana będzie kwota nie przekraczająca 75 % wartości zadania.
Ze względu na dużą wartość, nie wszystkie zadania mogą być wykonane w
latach określonych w Planie Odnowy Miejscowości, uchwalonym w ubiegłym



roku. W związku z powyższym Zastępca Wójta przedstawiła szczegółowo
harmonogram realizacji zadań, a następnie projekt stosownej uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Grzegorz Kuczyński
wniósł o podjęcie Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan radnych 15, w sesji
uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie wprowadzenia
zmian w Planie Odnowy Miejscowości Opinogóra Górna.

Ad.gkt.4.

Inspektor ds. promocji gminy Emil Świszcz wyjaśnił, że w związku
z ogłoszeniem konkursu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów
Unijnych, Gmina Opinogóra Górna złożyła wniosek o dofinansowanie ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu w ramach Priorytetu
IX — Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1
Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mających na celu
wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Komisja
Oceny Projektów dla Działania 9.1 pozytywnie oceniła wniosek, przyznając
fundusze na jego realizację w kwocie 530.605,00 zł. Realizacja projektu nastąpi
po podjęciu Uchwały Rady Gminy pozwalającej na realizację tego zadania.
Jednym z załączników wymaganym przy podpisaniu umowy jest również
uchwała samorządu terytorialnego zatwierdzająca w. projekt. Projekt
skierowany jest do 290 osobowej grupy dzieci ze szkół znajdujących się na
terenie naszej Gminy. W związku z tym przewidzieliśmy 5 grup zajęć języka
angielskiego w wymiarze 60 godz., 6 grup zajęć języka angielskiego
zakończone egzaminem TELC w wymiarze 120 godz., 1 grupa zajęć
informatyki w wymiarze 60 godz., 4 grupy zajęć informatyki zakończone
egzaminem ECDL w wymiarze 120 godz., 5 grup zajęć wyrównujących w
wymiarze 30 godz., 6 grup zajęć rozszerzających z przedmiotów matematyczno
przyrodniczych w wymiarze 60 godz. Planowane rozpoczęcie zajęć 9 luty 2009
rok. Następnie przedstawił stosowny projekt uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Grzegorz Kuczyński wniósł
o podjęcie Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan radnych 15, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia do
realizacji projektu Pt. „Wiedza naszym atutem” Nr POKL.09.01.02—14-005/08
dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego złożonego w
ramach Działania 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej



jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie
9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszenie różnic W jakości usług edukacyjnych PO KL”

Ad.gkt.5.

Pani Ewa Zórawska pełniąca obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej wyjaśniła, że proponuje się wyrażenie zgody dla Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej na uczestniczenie w
projekcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII
Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej w
2009 roku, a następnie przedstawiła stosowny projekt uchwały

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Grzegorz Kuczyński wniósł
o podjecie Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan radnych 15, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia do
realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Opinogórze Górnej.

Ad.t.6.

Pani Ewa Zórawska pełniąca obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej wyjaśniła, że proponuje się upoważnić Panią Natalię
Goździewską inspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Opinogórze Górnej do prowadzenia postępowania wobec dłużników
alimentacyjnych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, a następnie
przedstawiła stosowny projekt uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Grzegorz Kuczyński wniósł
o podjęcie Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan radnych 15, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie upoważnienia Pani
Natalii Goździewskiej do prowadzenia postępowania wobec dłużników
alimentacyjnych.



Ad.2kt.7.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła, że proponuje się udzielić
pomocy finansowej powiatowi ciechanowskiemu łącznie w kwocie 216.000 zł,
w tym na odwodnienie drogi powiatowej Nr 1236W Opinogóra — Pałuki —

Nieradowo w miejscowości Kobylin — 23.000 zł i przebudowę drogi powiatowej
Nr 1210W na odcinku Kołaczków — Barańce — 193.000 zł. Szczegółowe zasady
rozliczenia środków przekazanych na realizację powyższych zadań określi
umowa zawarta pomiędzy Zarządem Powiatu Ciechanowskiego i Wójtem
Gminy Opinogóra Górna. Następnie przedstawiła stosowny projekt uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Grzegorz Kuczyński wniósł
o podjęcie Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan radnych 15, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej przez Gminę Opinogóra Górna powiatowi ciechanowskiemu.

Ad.pkt.8.

Kierownik referatu infrastruktury, gospodarki nieruchomościami,
rolnictwa i ochrony środowiska Piotr Czyżyk wyjaśnił, że proponuje się nabyć
nieodpłatnie z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych na własność gminy
Opinogóra Górna nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu
Kołaczków nr 336/2 o powierzchni 0,3764 ha. Zobowiązuje się Wójta Gminy do
urządzenia w latach 2009/2010 na w. nieruchomości ogólnodostępne boisko.
Następnie przedstawił stosowny projekt uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Grzegorz Kuczyński wniósł o
podjęcie Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan radnych 15, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie nieodpłatnego
nabycia nieruchomości.

Ad.nkt.9

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik przedstawiła propozycje zmian w budżecie
gminy na 2008 rok.. Po stronie dochodów: 530.605 zł realizacja projektu
„Wiedza naszym atutem” dla 290 osobowej grupy dzieci ze szkół znajduj ących
się na terenie Gminy Opinogóra Górna, po stronie wydatków: 74.766,17 zł
zwiększenie planu wydatków na zadanie „Odnowa i rozwój wsi Opinogóra
Górna”, 530.605 zł wprowadzenie do planu wydatków projektu „Wiedza



naszym atutem”. Następnie Skarbnik Gminy Ewa Wójcik przedstawiła
stosowny projekt uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Grzegorz Kuczyński 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 2009 rok.

Ad.nktJO.

Radna Agnieszka Supińska zapytała czy jest możliwość wytyczenia drogi
wiejskiej w Przedwoj ewie do drogi Mławskiej?

Radny Józef Jabłoński zgłosił pilną potrzebę wyrównania dużych kolein
powstałych po wywózce buraków cukrowych na drodze w Bogucinie.

Radny Krzysztof Szczypek zapytał czy wyjaśniła się sprawa kanalizacji
w rejonie Wierzbowa?

Radny Marian Pikus — zaproponował, żeby wystąpić z pismem do
Telekomunikacji o możliwość podłączenia miejscowości Rąbież do internetu,
ponieważ przez tąmiejscowość przebiega światłowód

Radny Jerzy zapytał na jakiej zasadzie jest włączane i wyłączane
oświetlenie uliczne w Opinogórze

Wójt Gminy wyjaśnił:

' droga w Przedwojewie jest już wytyczona ponad rok temu, żeby ją
odbudować a praktycznie zbudować nową, trzeba byłoby ponieść duże
nakłady finansowe, na dzień dzisiejszy nie jest to możliwe, gdyż trzeba
byłoby Wprowadzić inwestycje do planu, można tylko przewidzieć
niewielki remont tej drogi,

. sprawa kanalizacji w trzech sołectwach — występują od dłuższego czasu
utrudnienie z przejściem przez grunty mieszkańca Kołaki Budzyno,
ponadto są już głosy przeciwne co od jej budowy, 5 właścicieli
nieruchomości tej miejscowości nie chca budowy, również z Woli
Wierzbowskiej kila osób nie chce. Nie wiemy jak do sprawy podejść,
koszt ogólny kanalizacji z oczyszczalnią ok. 6 milionów zł. Najpierw
trzeba wyłożyć własne pieniądze, aby potem pozyskać . Sprawa do



zastanowienia, dochód gminy wynosi ll ml. zł, a kredytu należałoby
zaciągnąć 6 mil. zł

o w sprawie światłowodu wystąpimy do Telekomunikacji,
. uliczne oświetlenie jest regulowane zegarowo i na czujniki, stopniowo

będziemy wymieniać,

Ad.pkt.1 l .

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:
0 jeżeli wyrównanie kolein w Bogucinie jest sprawą pilną to zlecimy

przywiezienie żwiru na tą drogę,
. w budżecie gminy zaplanowaliśmy 500 tys. zł dochodu ze sprzedaży

działek w Opinogórze Górnej. Działki nie zostały sprzedane w ubiegłym
roku. W związku z powyższym proponuję ogłoszenie drugiego przetargu i
obniżenie ceny działek o 20%. Jeżeli nie będzie głosów przeciwnych w tej
sprawie, uznam za akceptacje sprawy,

0 działki pod CPN w Opinogórze — okazało się że Zarząd Dróg w budżecie
swoim zaplanował złagodzenie zakrętu kosztem działek, pomniej szając
ich powierzchnię 0 10 arów. Należałoby uaktualnić powierzchnię tych
działek i cena ich sprzedaży byłaby niższa do przetargu. Jeżeli nie
sprzedamy działek to trzeba się zastanowić nad większym kredytem lub
odłożeniem jakiejś inwestycji na lata późniejsze np. budowę 30
oczyszczalni przydomowych,

«- wystąpiliśmy o kredyt do WFOŚ na budowę oczyszczalni
przydomowych, wstępnie mieliśmy informację, że otrzymamy kredyt,
teraz otrzymaliśmy pismo, że nie otrzymamy kredytu,

. 22 lutego br. odbędą się w Długołęce XXVIII Mazowieckie Zapusty. Jest
to duże zgromadzenie, przyjadą uczestnicy autokarami oraz wiele osób
indywidualnymi samochodami, trzeba więc będzie ponieść pewne koszty
na utwardzenie placu przed świetlica,

. od 2 lutego br. zostaną wprowadzone gorące posiłki w szkołach, które
60% finansuje Wojewoda, a w 40 % samorząd. Będą to posiłki
dostarczane przez catering w jednorazowych naczyniach. Korzystać
będzie około 77 dzieci i dodatkowo też rodzice wykupili posiłki dla
dzieci ze szkoły w Woli Wierzbowskiej (25 dzieci) i w Opinogórze
Górnej (20 dzieci),

o nie został sprzedany „ZUK” strażacki z Woli Wierzbowskiej, ogłosimy po
raz kolejny przetarg.

Z-ca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska, wyjaśniła, że ponownie
wracamy do sprawy szkoły W Dzboniu. Z analizy wynika, że koszt utrzymania
szkoły wynosi 470 tys. zł, uczęszcza 41 dzieci, pracuje 10 nauczycieli. Koszt



utrzymania jednego ucznia wynosi 11.468 zł, dotację na ucznia otrzymuj emy w
wysokości około 6000 zł, pozostałą kwotę pokrywa samorząd. Obecnie nie ma
klasy IV (było jedno dziecko i uczęszcza do Opinogóry), a klasa „0” jest trzy
osobowa ( w tym dwoje sześciolatków i jedno pięcioletnie dziecko). Jest pytanie
do radnych, czy utrzymywać szkołę czy zastanowić się nad jej
funkcjonowaniem. W przypadku likwidacji Rada Gminy jest zobowiązana
podjąć Uchwałę o zamiarze likwidacji szkoły do końca lutego, a do końca maja
następną uchwałę o likwidacji szkoły.

Radny Marian Pikus zaproponował, aby jeszcze ten rok utrzymać szkołę w
Dzboniu, dać dłuższą szansę nauczycielom na poszukiwanie pracy, a może
problem sam się rozwiąże, może poprzez Stowarzyszenie znajdziemy
rozwiązanie.

Radny Michał Gnas zaproponował, żeby odbyć spotkania z rodzicami z tego
rejonu i może zamiast posyłania dzieci do szkoły w Opinogórze, w Woli
Wierzbowskiej i Ciechanowie, poślą je do Dzbonia i wtedy będziemy mieli
większą ilość dzieci i szkoła będzie utrzymana.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że postara się dowiedzieć jaka jest
procedura założenia Stowarzyszenia, następnie zorganizujemy spotkanie z
nauczycielami ewentualnie z rodzicami i jak zajdzie potrzeba to w miesiącu
lutym zwołamy na ten temat Sesję Rady Gminy. Ponadto Wójt Gminy
zaproponował, żeby klasy w Szkole w Dzboniu były nie mniejsze niż
pięcio-osobowe.

Radni nie wnieśli sprzeciwu do propozycji Wójta Gminy.

Zastępca Wójta Małgorzata Kołakowska poinformowała, że działający w
Opinogórze Górnej zespół „Melodia” składający się z panów: Mieczysław
Leszczyński, Stanisław Leszczyński, Mieczysław Piotrowski, Wojciech
Kowalski i Mirosław Laskowski, zwrócili się do Wójta Gminy z prośbą o zwrot
kosztów dojazdu na próby. Robiliśmy rozeznanie w innych gminach, w których
działają podobne zespoły i w żadnej z gmin zespół nie otrzymuje zwrotu
kosztów podróży. Ponadto z okazji XXX—lecia GOK członkowie tego zespołu
otrzymali nagrodę pieniężną po 300 zł.

Radni w większości stwierdzili, że jest to działalność społeczna z własnej
inicjatywy, wiec nie poparli przyznania zwrotu kosztów podróży członkom
zespołu. Ponadto stwierdzili, że jeżeli przyznać zwrot kosztów podróży
zespołowi, to też trzeba traktować wszystkich jednakowo i również przyznać
rodzicom, którzy przywożą dzieci na próby do GOK czy też sportowcom.



Wójt Gminy Stanisław Wieteska dodał, że gmina ponosi koszty związane
z zespołem ponieważ Pan Jerzy Szpojankowski jest zatrudniony w GOK i
prowadzi próby tego zespołu.

Ad.nktJZ.

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Zastępca Przewodniczącego
Rady Gminy Grzegorz Kuczyński zamknął obrady XXVI Sesji Rady Gminy.

Protoąółowała:
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy

CF, "”' i LS?
Elżbieta Borowska Grzegorz Kuczyński
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