
PROTOKÓŁ exvn/os
z XXVII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej

w dniu 6 kwietnia 2009 r. w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej
pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy

Jana Goździewskiego.

Obrady rozpoczęto o godz. 1000 i zakończono o godz. 1500.

Stan radnych - 15
Uczestniczyło - 13

Radni nieobecni:
- Andrzej Kuc
- Teresa Matuszewska

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

Stanisław Wieteska — Wójt Gminy
Małgorzata Kołakowska — Z-ca Wójta Gminy
Beata Golasińska — Sekretarz Gminy
Ewa Wójcik — Skarbnik Gminy
Wojciech Tymkowski — Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół
Natalia Goździewska — Kierownik USC

. Ewa Żurawska - p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
8. Piotr Czyzyk — kierownik referatu infrastruktury, gospodarki

nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska.
9. Elżbieta Pełka-Karpińska — inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej

i ochrony środowiska
10.Alicja Stryczniewicz — podinspektor ds. planowania i inwestycji
1 l.Joanna Gardzińska — podinspektor w referacie planowania i finansów
12.Mieczysław Leszczyński — radny powiatu
13 .Janusz Sosnowski — radny powiatu
l4.Andrzej Chmielewski — Komendant Posterunku
15.Stanisław Leszczyński — Prezes GS „SCH”
16.Jerzy Niedziałkowski — Bank Spółdzielczy
l7.Jacek Ruszczyński - Izby Rolnicze
18.Mieczysław Piotrowski — Przewodniczący Kółek i Organizacji

Rolniczych
l9.Sołtysi wg listy obecności - 39
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Pkt.] .

Przewodniczący Rady Gminy Jan Gożdziewski 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 XXVI Sesji Rady Gminy.
3. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące

uchwał sesyjnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu
miejscowości Władysławowo.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów
wsi: Chrzanówek, Długołęka, Dzbonie, Elżbiecie, Opinogóra Górna,
Opinogóra Kolonia, Kołaczków, Kołaki Budzyno, Kotermań, Pomorze,
Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola
Wierzbowska, Zygmuntowo gmina Opinogóra Górna.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania
budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

7. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest dla Gminy Opinogóra Górna na lata 2009 — 2032”.
Podj ecie uchwały w sprawie podziału gminy na obwody głosowania.

9. Podjecie uchwały W sprawie upoważnienia Pani Ewy Żurawskiej —
kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej
do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2009 rok.

11.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w wysokości wkładu
własnego do projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania
7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej.

12.Podjecie uchwały W sprawie przyjęcia Programu współpracy na 2009 r.
Gminy Opinogóra Górna z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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l3.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej do
rozdysponowania funduszy na remonty dróg wiejskich.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
15.Podjecie uchwały intencyjnej w sprawie przystąpienia Gminy Opinogóra

Górna do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd
Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.:
] ') Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa
mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego
i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz
wiedzy o Mazowszu”, 2) „Rozwój elektronicznej administracji w
samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie
dwudzielności potencjału województw”.

16.Podj ecie uchwały W sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
17.Wolne wnioski i zapytania.
18.Sprawy bieżące.
19.Zamknięcie obrad.

Ad.];kLZ.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski poinformował, że
protokół z XXVI 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 XXVI Sesji Rady Gminy z dnia
29 stycznia 2009 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski dał pod głosowanie
przyjęcie wniosku.

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

Ad.pkt.3.

Janusz Sosnowski radny powiatu zapytał czym kieruje się gmina, że jedne
miejscowości są ujmowane do planu zagospodarowania przestrzennego, a inne
miejscowości są pomijane. Ponadto zwrócił się z wnioskiem do Rady Gminy
o nie przyjęcie uchwały likwidującej obwód głosowania w Trętowie, ponieważ
nie było to konsultowany z mieszkańcami tego rejonu.



Teresa Gołąb sołtys z Pałuk stwierdziła, że źle się stało, że droga po
składzie buraczanym w miejscowości Pałuki nie została ujęta do miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

Ad.t.4.

Alicja Stryczniewicz podinspektor ds. planowania i inwestycji wyjaśniła,
że 8 kwietnia 2008 roku podjęta została uchwała o przystąpieniu do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Opinogóra górna dla fragmentu miejscowego. Obszar ten w Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra
Górna położony jest w strefie o dominującej funkcji usługowej z dopuszczeniem
wielko powierzchniowych obiektów handlowych. Powierzchnia tego terenu to
18 ha. W trakcie procedury sporządzania planu zebrane zostały wszystkie
wymagane opinie i uzgodnienia, uzyskana zgoda Ministra Rolnictwa na zmianę
przeznaczenia gruntów rolnych klasy III i Marszałka Województwa
mazowieckiego na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych klasy IV na cele
nierolnicze. Przeprowadzona została również dyskusja publiczna nad
rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu. Do projektu planu wpłynęła jedna
uwaga obejmująca 4 aspekty. Pierwszy aspekt dotyczył dopisania do 511
punktu 3 o brzmieniu: „Dopuszcza się obsługę komunikacyjną działki
oznaczonej symbolem U2 z drogi krajowej nr 60 od wschodniej strony działki
(symbol KDL3) pod warunkiem uzyskania zgody zarządcy drogi”.
W odniesieniu do uwagi stwierdzono, że jest nie zasadna. Teren objęty
wnioskiem posiada dostęp do wyznaczonej w planie drogi publicznej (KDLl) co
umożliwia jej racjonalne zagospodarowanie. Drugi aspekt dotyczył wykreślenia
z Rozdziału 3 5 14. W odniesieniu do uwagi stwierdzono, że jest nie zasadna.
Sprzeczność ustaleń planu nie występuje ponieważ dopuszczona ustaleniami
planu inwestycja należy do przedsięwzięć dla których sporządzenie raportu
o oddziaływaniu na środowisko jest fakultatywne nie obligatoryjne.
Jednocześnie ustalenie zostało przeredagowanie w celu dostosowania do ustawy
z dnia 3 pażdziernika 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko i przyjęło brzmienie: „Na obszarze objętym
planem zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko, oraz dopuszcza się realizację przedsięwzięć
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko”. Trzeci aspekt
dotyczył dopisania do @ 26 punktu 1 o brzmieniu: „Przeznaczenie — zabudowa
usługowa z dopuszczeniem wielko—powierzchniowych obiektów handlowych z
możliwością usytuowania stacji paliw”. W odniesieniu do uwagi stwierdzono,
że jest zasadna i zgodna z ogólną koncepcją projektu planu. Zgodnie z art. 17
pkt. 13 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzono
zmianę do projektu planu miejscowego. Czwarty aspekt dotyczył zmiany zapisu



@ 26 pkt 6; „maksymalna wysokość do górnej krawędzi elewacji (gzymsu,
attyki) 12 m”. W odniesieniu do uwagi stwierdzono, że jest zasadna i zgodna z
ogólną koncepcją projektu planu. Zgodnie z art. 17 pkt 13 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzono zmianę do projektu planu
miejscowego. Następnie został przedstawiony stosowny projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan radnych 15, w sesji
uczestniczyło 13, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna
dla fragmentu miejscowości Władysławowo.

Ad.gkt.5.

Alicja Stryczniewicz podinspektor ds. planowania i inwestycji wyjaśniła,
że zasadność sporządzenia zmiany planu w przedstawionym zakresie wynika
przede wszystkim z potrzeby poszerzenia drogi gminnej — ulicy Moniuszki — o
działkę będącą własnością Agencji Nieruchomości Rolnych. Powierzchnia
działki jest co prawda nieduża — 305 rn2 - jednak istnieje możliwość
nieodpłatnego pozyskania gruntu od ANR.

Wpłynął również wniosek inwestora prywatnego o zwiększenie
wysokości projektowanej zabudowy do 11 m. W istniejącym zapisie
dopuszczalna jest jedynie budowa budynku mieszkalnego o wysokości
max. 9 m, natomiast rozbudowa budynków możliwa jest do wysokości 11 m.

Plan narzuca również ilość kondygnacji budynku. Nie jest dopuszczalna
budowa budynków podpiwniczonych, mimo że w najbliższej okolicy
wnioskodawcy takie budynki już istnieją. Procedura opracowania zmian
w planie miejscowym zbiegłaby się z procedurą sporządzenia planu dla
fragmentu miejscowości Władysławowo dla obszaru 3 ha, w związku z czym
koszt opracowania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego będzie
zdecydowanie niższy i po wstępnej rozmowie z architektem wyniesie 11.000 zł..
Ww. aspekty stanowią przesłankę do wprowadzenia zmian do uchwalonego
planu.

Janusz Sosnowski — radny powiatu ponownie zadał pytanie dlaczego
plan zagospodarowania przestrzennego nie został opracowany dla całej gminy
tylko wybiórczo niektórych miejscowości.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że nie zna gminy, która w
całości opracowała plan zagospodarowania przestrzennego, ponieważ są to



bardzo duże koszty i dlatego robimy to fragmentami i tylko na razie dla tych
miejscowości, w których były planowane inwestycje. W chwili obecnej nie
przewidujemy, aby od nowa opracować zmiany do planu dla całej gminy.

Janusz Sosnowski radny powiatu — stwierdził, że chce równego
traktowania wszystkich miejscowości, dlaczego jesteśmy pominięci ze
wszystkimi inwestycjami. Objęcie planem całej gminy wyniosłoby taniej niż
wybiórczo.

Piotr Czyżyk kierownik referatu infrastruktury, gospodarki
nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska wyjaśnił, że wcześniej
uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy do chwili
obecnej funkcjonuje, ale jest on bardzo „sztywny”. Zmieniając go fragmentami
robimy to z przemyślaniem i bardziej dokładnie.

Jerzy Wójcicki sołtys z Opinogóry Dolnej zapytał, dlaczego teraz moje
sołectwo nie jest umieszczone do zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego?

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że w Opinogórze Dolnej na
najbliższe lata nie są planowane żadne inwestycje i dlatego sołectwo nie jest
ujęte do zmian w miejscowym planie.

Alicja Stryczniewicz podinspektor ds. planowania i inwestycji
przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi:
Chrzanówek, Długołęka, Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra
Kolonia, Kołaczków, Kołaki Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo,
Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska, Zygmuntowo
gmina Opinogóra Górna

Przewodnicząc Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan radnych 15, w sesji
uczestniczyło 13, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
fragmentów wsi: Chrzanówek, Długołęka, Dzbonie, Elżbiecie, Opinogóra
Górna, Opinogóra Kolonia, Kołaczków, Kołaki Budzyno, Kotermań, Pomorze,
Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska,
Zygmuntowo gmina Opinogóra Górna.



Ad.t.6.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska odczytał sprawozdanie z wykonania
budżetu gminy za 2008 rok (sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu).

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik przedstawiła Uchwałę Nr 51/C/2009 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 kwietnia
2009 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy
Opinogóra Górna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 rok (chwała
stanowi załącznik do protokółu).

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marian Pikus przedstawił Uchwałę
Nr 1/09 z dnia 20 marca 2009 . 0 opinii wykonania przez Wójta Gminy budżetu
za rok 2008 i w sprawie wniosku o absolutorium dla Wójta Gminy (uchwała
stanowi załącznik do protokółu).

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Grzegorz Kuczyński
przedstawił Uchwałę Nr 52/C/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie
zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Opinogóra Górna 2
dnia 20 marca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Opinogóra Górna (uchwała stanowi załącznik do protokółu).

Radny Krzysztof Szczypek członek Komisji Rewizyjnej, stwierdził, że
Wójt Gminy pracując ponad 25 lat w tej gminie poznał ją i jej potrzeby bardzo
dokładnie. Zawsze przywiązuje uwagę do tego, aby wydatki były celowe
i oszczędne. Każdego roku pozyskuje dodatkowe środki do budżetu gminy, w
roku 2008 pozyskano 989.803,89 zł

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski dał pod głosowanie
wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan radnych 15, na sesji
uczestniczyło 13, jednogłośnie przyjęła wniosek Komisji Rewizyjnej
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy
za 2008 rok.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski
odczytał Uchwałę w sprawie rozpatrzenia budżetu gminy za 2008 rok
i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska podziękował za udzielenie absolutorium.



Ad.t.7.

Inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
Elżbieta Pełka-Karpińska wyjaśniła, że Gmina Opinogóra Górna od 2009 roku
przystępuje do „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
stosowanych na terytorium Polski” Program ten zakłada oczyszczenie do 2032
roku terytorium z azbestu i usunięcia stosowanych od wielu lat wyrobów
zawierających azbest. Program zakłada realizację zadań: 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 i unieszkodliwiania; mobilizowanie właścicieli do uśnięcia
wyrobów zawierających azbest poprzez system pomocy edukacyjnej i
finansowej; podjecie działań w kierunku pozyskania funduszy ze źródeł
zewnętrznych na realizację Programu; udzielanie pomocy finansowej osobom
fizycznym w usuwaniu odpadów zawierających azbest; pomoc w poszukiwaniu
źródeł finansowania osobom fizycznym na wymianę pokryć dachowych i
elewacji z azbestu; eliminacja możliwości powstawania „dzikich” wysypisk z
odpadami zawierającymi azbest; bieżący monitoring realizacji Programu i
okresowe raportowanie jego realizacji władzom samorządowym oraz
mieszkańcom; okresowa weryfikacja i aktualizacja Programu Następnie
przedstawiła stosowny projekt uchwały

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjecie
uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 13, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia
„Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Opinogóra
Górna na lata 2009 — 2032”.

Ad.2kt.8.

Radny powiatu Janusz Sosnowski ponowił swój wniosek do radnych
gminy o głosowanie przeciw uchwale likwidującej obwód głosowania w
Trętowie. Jeżeli nie ma możliwości w budynku byłej Szkoły w Trętowie to
mamy świetlicę w Długołęce itam można utworzyć obwód głosowania, ponadto
propozycja likwidacji obwodu nie była konsultowana z mieszkańcami tego
rejonu.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że nie ma obowiązku
konsultowania z mieszkańcami w sprawie gdzie i ile ma być obwodów
głosowania. Ponadto każdy obwód głosowania to dodatkowe koszty finansowe,



również świetlica w Długołęce nie jest naszą własnością i nie wiadomo czy
mieszkańcy i strażacy wyrażą zgodę na utworzenie tam obwodu głosowania.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wyjaśnił, że świetlica w
Długołęce jest własnością Kółka Rolniczego i OSP, więc należy te organizacje
zapytać czy wyrażają zgodę. Ponadto w sesji uczestniczy sołtys z Długołęki
jednocześnie Prezes OSP to niech się wypowie czy udostępni świetlicy na lokal
wyborczy.

Sołtys z Długołęki Zygmunt Wiśniewski wyraził zgodę na udostępnienie
świetlicy w Długołęce na utworzenie lokalu wyborczego.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska zapytał sołtysów z tego rejonu czy chcą,
aby dotychczasowy obwód głosowania w Trętowie został bez zmian tylko
siedziba przeniesiona do Długołęki.

Sołtysi z miejscowości: Sosnowo - Grzegorz Jezierski, Długołęka -
Zygmunt Wiśniewski, Załuże - Leon Kołakowski, Patory - Danuta Wysocka,
Pokojowo - Jan Czaplicki i Wólka Łaniecka - Stanisław Szczepanik
opowiedzieli się za utrzymaniem obwodu głosowania w Długołęce.

Sekretarz Gminy Beata Golasińska wyjaśniła, że jeżeli pozostaje obwód
głosowania to nie ma potrzeby podejmowania Uchwały, ponieważ zmienia się
tylko siedziba obwodu. Ale jeżeli pozostanie obwód głosowania w Długołęce to
należy się liczyć z dodatkowymi kosztami, ponieważ tam trzeba będzie
podłączyć komputer z Internetem i doprowadzić telefon. Decyzja należy do
Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski stwierdził, że jeżeli sołtysi
opowiedzieli się za utrzymaniem obwodu głosowania w Długołęce to poprosił o
przegłosowanie radnych czy są za utrzymaniem obwodu z siedzibą w
Długołęce.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan radnych 15, w sesji
uczestniczyło 13, większością głosów ( 11 za, 1 wstrzymujący) zdecydowali,
aby obwód głosowania pozostał w Długołęce.

Prezes GS”SCH” Stanisław Leszczyński zaproponował, aby był
oddzielny okręg wyborczy dla osiedla w Opinogórze Górnej i mieszkańców z
Opinogóry Górnej z ul. Konwerskiego połączyć z okręgiem wyborczym dla
miejscowości OpinogórąDolna, Opinogóra Kolonia i Patory.



10

Sekretarz Gminy Beata Golasińska wyjaśniła, że w okręgu wyborczego
nie można dzielić miejscowości.

Ad.t.9.

Ewa Żórawska pełniąca obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej wyjaśniła, że należy upoważnić osobę do prowadzenia
postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, w tym do wydania decyzji
administracyjnych. Następnie przedstawiła stosowny projekt uchwały

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjecie
Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan radnych 15, w sesji
uczestniczyło 13, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie upoważnienia Pani
Ewy Żurawskiej —— kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Opinogórze Górnej do prowadzenia postępowania wobec dłużników
alimentacyjnych.

Ad.pkt.10.

Ewa Zórawska pełniąca obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej wyjaśniła, że Gminny Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania narkomanii na
2009 rok jest kontynuacją działań realizowanych przez Gminę w oparciu o
ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w
oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. W związku z tym, że część
zadań jest wspólnych i jednakowych a ich adresatami są te same grupy osób,
opracowany został wspólny program. Głównym celem programu jest
podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożywania napojów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz zmiany struktury ich
Spożycia, zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z
uzależnieniem od alkoholu i narkotyków oraz zmniejszenie rozmiarów
problemów aktualnie występujących. Prowadzenie działań związanych z
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracja
społeczna osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. W
programie realizuje się: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i
rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków; udzielanie
rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniem od
alkoholu i narkotyków, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności
ochrony przed przemocą w rodzinie; prowadzenie profilaktycznej działalności
informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i
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młodzieży; wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii. Następnie 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 13, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok.

Ad.pkt.ll.

Ewa Żórawska pełniąca obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej wyjaśniła, że w styczniu 2009 roku Rada Gminy przyjęła
do realizacji projekt systemowy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki określając wniesienie wkładu własnego w wysokości 10,5 % całkowitej
kwoty wartości projektu co stanowiło kwotę 12.500 zł. Kwotę tą
zaokrągliliśmy i różnica wynosiła 11,09 zł. Musimy więc dokonać korekty
podając dokładną kwotę. Następnie 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 13, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie wprowadzenia
zmiany w wysokości wkładu własnego do 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 iupowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej.

Ad.t.12.

Natalia Goździewska kierownik USC wyjaśniła że, wykonując
postanowienia przepisu zawartego w ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, Rada Gminy zobowiązana jest uchwalić
„Program współpracy Gminy Opinogóra Górna z organizacj ami pozarządowymi
oraz podmiotami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Współpraca organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi
może odbywać się poprzez zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji
zadań publicznych, wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach
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działalności, konsultowanie z organizacjami pozarządowymi, odpowiednio do
ich zakresu działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej organizacji. Opracowany program stanowi
wyraz zaangażowania wielu partnerów W stworzeniu optymalnego planu
współpracy, na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa,
efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Wskazano w nim priorytetowe
obszary współpracy w realizacji zadań publicznych, zasady udziału organizacji
pozarządowych w działaniach programowych samorządu. W ten sposób
Program współpracy realizuje założenia ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Następnie przedstawiła stosowny projekt
uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjecie
uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan radnych 15, na sesji
uczestniczyło 13 jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia Programu
współpracy na rok 2009 Gminy Opinogóra Górna z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Ad.pkt.13.

Zastępca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że jak
każdego roku wracamy do powołania doraźnej komisji do rozdysponowania
funduszy na remonty dróg gminnych. Jak nazwa mówi komisja doraźna jest
komisjąpowołaną do konkretnego zadania na okres jednego roku. Stan dróg nie
jest najlepszy. Dotychczasowa komisja objechała drogi w naszej gminie już
dwukrotnie, więc jest propozycja aby pozostała w składzie w jakim pracowała
w ubiegłym roku. Podań o dofinansowanie remontu dróg wpłynęło sporo i
powołana w dniu dzisiej szym komisja powinna po 15 kwietnia br. wyjechać w
teren i przydzielić fundusze na remonty. Następnie 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 13, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie powołania Komisji
doraźnej do rozdysponowania
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Ad.nkt.l4

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik przedstawiła propozycje zmian w budżecie
gminy na 2009 rok.. Po stronie dochodów: zwiększenie 0 35.000 zł planu
wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa sieci wodociągowej w
miejscowości Łaguny”; zmniejszenie 0 70.000 zł planu wydatków na zadaniu
inwestycyjnym „Przebudowa drogi gminnej Patory — Rembówko- Bogucic”;
zwiększenie 0 28.000 zł planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym
„Modernizacja remizy OSP w Kołaczkowie”; zwiększenie 0 74.000 zł planu
wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa 30 przydomowych oczyszczalni
ścieków”; zwiększenie 0 45.000 zł planów wydatków na zadaniu inwestycyjnym
„Wykonanie dokumentacji na budowę 30 przydomowych oczyszczalni ścieków
— II etap”; zwiększenie 0 20.500 zł planu wydatków na zadanie inwestycyjne
„Budowa sieci wodno—kanalizacyjnej we Władysławowie”; zmniejszenie
0 60.000 zł planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Wykonanie
dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Opinogóra Górna
(ul. Konwerskiego), Opinogóra Dolna i Zygmuntowo"; zmniejszenie 0 36.000 zł
planu wydatków na wynagrodzeniach osobowych pracowników; zmniejszenie
0 16.500 zł planu wydatków z tytułu zakupu energii elektrycznej.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poprosił radnych 0 akceptacje
przygotowania dokumentacji na budowę oczyszczalni przydomowej przy
świetlicy w Długołęce .

Radny Jan Goździewski poparł prośbę, gdyż OSP Długołęka prowadzi w
świetlicy działalność gospodarcząi występują problemy z odprowadzeniem
ścieków.

Następnie Skarbnik Gminy Ewa Wójcik przedstawiła stosowny projekt
uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
uchwały i wniosku o dodatkowe zlecenie dokumentacji na oczyszczalnię w
Długołęce.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan radnych 15, w sesji
uczestniczyło 13, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009 rok oraz wniosek dotyczący zlecenia dokumentacji na
oczyszczalnię w Długołęce
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Ad.t.15.

Sekretarz Gminy Beata Golasińska wyjaśniła, że Marszałek
Województwa Mazowieckiego wystąpił z pismem o przystąpienie Gmin do
projektów kluczowych w ramach RPO WM 2007—2013 pn.: „Przyśpieszenie
wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie
społeczeństwa informacyjnego i gOSpodarki opartej na wiedzy poprzez
stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", oraz „Rozwój
elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego
wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. W
budżecie gminy trzeba będzie zapewnić 15 % wartości projektu, ale na dzień
dzisiejszy nie ma jeszcze kosztów ogólnych. Następnie Sekretarz Gminy
przedstawiła stosowny projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjecie
uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan radnych 15, w sesji
uczestniczyło 13, jednogłośnie przyjęła Uchwałę intencyjną w sprawie
przystąpienia Gminy Opinogóra Górna do projektów kluczowych realizowanych
przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013
pn.: ]) „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa
mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki
opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o
Mazowszu”, 2) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach
województwa mazowieckiego WSpomagającej niwelowanie dwudzielności
potencjału województwa”.

Ad.];kt.16.

Piotr Czyżyk Kierownik referatu wyjaśnił, że Komisja Inwentaryzacyjna
funkcjonuje, ale w składzie Komisji jest Pani Modesta Modrzakowska i Pan
Stanisław Sosiński. Za te dwie osoby chcielibyśmy wprowadzić nowe osoby,
pracownice Urzędu Gminy tj. Alicję Stryczniewicz i Elżbietę Pełka-Karpińską.
Następnie przedstawił stosowny projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan radych 15, w sesji
uczestniczyło 13, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w Sprawie powołania Komisji
lnwentaryzacyjnej .
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Ad.pkt.17.

Pan Mieczysław Piotrowski zapytał o sprawę budowy drogi asfaltowej
Opinogóra Kolonia — Patory —— Sosnowo — Pokojewo. Jeżeli nie ma możliwości
pobudowania jej w tym roku, to należy ją podreperować żwirem, ponieważ są
miej sca, w których trudno przejechać samochodem.

Pan Stanisław Leszczyński w imieniu zespołu „Melodia” zwrócił się z
prośbą o przyznanie nagrody pieniężnej lub innej formy zrekompensowania
kosztów dla członków tego zespołu. Zespół ten promuje gminę nie tylko na
miejscu ale i poza jej granicami. Ponosi koszty na dojazd na próby do GOK-u
dwa raz w tygodniu, jak też wyjeżdża własnymi samochodami na występy do
innych gmin lub miast.

Pan Janusz Sosnowski stwierdził, że droga do Sosnowa jest miejscami
nieprzejezdna, od jesieni jesteśmy odcięci od świata, samochody zawadzają
podwoziem. W marcu miałem kontrole z Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa i przedstawiciel Agencji stwierdził, że taką droga
jeszcze nie jechał. Jeżeli droga nie będzie budowana to konieczny jest jej
poważny remont.

Sołtys z Janowiąt Pryciak Leszek zapytał, kiedy będzie budowana droga
Dzbonie — Janowięta, miejscami jest nieprzejezdna i „mleczarki” nie chcą
odbierać mleka

Sołtys z Pajewa Króle Makowski Zdzisław zgłosił potrzebę wyrównania
poboczy przy nowo-wybudowanej drodze.

Sołtys z Rembowa zwrócił się z prośbą o skierowanie równiarki na drogę
w Rembowie. Ponadto zgłosił sprawę naprawy dziur asfaltowych oraz wycięcia
krzewów przydrożnych na drodze powiatowej Nr 7512W Pałuki — Rembowo.

Sołtys z Wilkowa Małgorzata Filipowicz zwróciła się z prośbą o remont
drogi w Wilkowie koło figurki.

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Grzegorz Kuczyński wyjaśnił,
że na ostatniej sesji stawała sprawa dofinansowania zeSpołu „Melodia” i Rada
opowiedziała się negatywnie na ten temat. Stwierdziła, że jest to działalność
społeczna z własnej inicjatywy. Ponadto stwierdziła, że jeżeli przyzna zwrot
kosztów podróży zespołowi, to żeby traktować wszystkich jednakowo,
należałoby również przyznać rodzicom, którzy przywożą dzieci na próby do
GOK czy też sportowcom.
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Radna Jolanta Grochowska stwierdziła, że 13 sportowców również
dojeżdża po dwa razy w tygodniu na treningi i nie mają zwracane za dojazd, to
dlaczego mamy dofinansowywać zespół. Jeżeli mamy zwracać koszty to należy
się zastanowić i potraktować wszystkich jednakowo.

Pan Mieczysław Piotrowski wyjaśnił, że zespołowi nie chodzi o zarobek.
Gdziekolwiek występujemy to występujemy pod szyldem zespołu z GOK
Opinogóra i tą Opinogórę reprezentujemy i rozsławiamy. Nie chcemy dużych
pieniędzy, tylko żeby nam się zwróciły koszty paliwa za dojazd.

Pan Jacek Ruszczyński stwierdził, że zespół „Melodia” działa od wielu lat
i należy podziwiać śpiew tych panów, ponadto ich występy w różnych
miejscowościach jednak promująi rozsławiają gminę Opinogóra Górna.

Z-ca Wójta Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że Rada Gminy na
poprzedniej sesji kierowała się tym, że jeżeli przychyli się do prośby członków
zespołu o zwrot kosztów podróży, to traktując wszystkich jednakowo powinna
zwracać koszty sportowcom i rodzicom którzy dowożą dzieci na próby. Dlatego
Rada Gminy podjęła decyzję żeby nie zwracać kosztów, co wcale nie wyklucza
innej formy nagrody. W ubiegłym roku podczas jubileuszu GOK członkowie
zespołu „Melodia” otrzymali rekompensatę pieniężną po 300 zł każdy.

Pan Mieczysław Piotrowski stwierdził, że śpiewa przez 30 lat i po raz
pierwszy otrzymał 300 zł, czy to jest dużo.

Sołtys z Pałuk Teresa Gołąb stwierdziła, że Komisja, która kontroluje
posiadanie koszy, w Pałukach ukarała mandatem osoby, które mają porządek na
swojej posesji, a dlaczego nie reaguje na bałagan w centrum wsi. Ponadto
poprosiła Wójta Gminy o rozważenie podwyżki dla sołtysów za zbierane
zobowiązań pieniężnych..

Komendant Posterunku Policji Andrzej Chmielewski wyjaśnił, że jest
prowadzona działalność utrzymania czystości poprzez sprawdzanie posiadania
koszy i mandaty są nakładanie za to, że nie ma właściciel nieruchomości kosza.
Jest obowiązek posiadania kosza lub worka na śmieci. To zadanie kontrolujące
prowadzimy i nadal będziemy prowadzić, przy okazji również nie będziemy
tolerować wylewanych lub spuszczanych szamb. Ponadto na posiedzeniu
Zarządu Gminnego OSP została podjęta akcja „POSESJA”. W dniach 25, 26
kwietnia i 2 maja strażacy z funkcjonariuszem policji będą obj eżdżać gminę, na
pewno zainteresuj emy się nieporządkiem w Pałukach
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Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił:
' cieszy fakt, że zeSpół „Melodia” ładnie śpiew. Decyzja nie przyznania

zwrotu kosztów podróży dla zespołu wynikała z tego albo wszystkim,
albo nikomu. Jeżeli zespół występuje poza terenem gminy to ma prawo
zgłosić się do organizatora imprezy o zwrot kosztów podróży, ponadto
może zastanowić się nad założeniem Stowarzyszenia i wtedy będą
fundusze na działalność zespołu. Ponieważ sprawa staje ponownie, nie
jestem przeciwny przyznaniu okazjonalnej nagrody dla członków zespołu,
więc po raz kolejny wrócimy do tego tematu,

' złożyliśmy trzy wnioski o fundusze unijne na budowę łącznie 18 km dróg
tj. 10,5 km na drogę Opinogóra Górna —— Opinogóra Kolonia —
Niemierzyce — Załuże — Sosnowo — Pokojewo oraz Załuże — Wilkowo —
Rąbież, 3,70 km na drogę Elżbiecin — Czernice, i 4,2 km na drogę
Dzbonie — Janowięta —- Wierzbowo — Kołaki Kwasy i do dnia dzisiej szego
nie mamy odpowiedzi na rozstrzygnięcie oceny wniosków. Dlatego też do
czasu rozstrzygnięcia wniosków nie możemy prowadzić remontu czy
utwardzać tych dróg, jedynie możemy skierować równiarkę. Wiem, że
droga do Sosnowa jest w złym stanie, ale nie tylko ta, są i inne drogi
potrzebujące remontu, Wiec proszę o wyrozumiałość,

- w ramach gwarancji wystąpimy o remont poboczy w Paj ewie Królach,
. skieruj emy równiarkę na drogę do Rembowa,
. ponownie wystąpimy o załatanie dziur asfaltowych i wycięcie krzewów

przydrożnych do PZD w Ciechanowie,

Ad.pkt.18.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:
. rozstrzygnięty został przetarg na budowę drogi żwirowej w Bogucinie.

Oferty od najniższej l79.884,24 zł do najwyższej 428.5 54,96 zł,
. rozstrzygnięty został przetarg na dokończenie remontu remizy OSP w

Kołaczkowie — wpłynęło 9 ofert od kwoty 92.663,62 zł do 202.763,67 zł.
Wybrano najtańszą ofertę — wygrała firma z Rypina. W br OSP
Kołaczkowo otrzyma ufundowany nowy sztandar,

› przekazaliśmy samochód ŻUK będący w posiadaniu jednostki OSP Wola
Wierzbowska nieodpłatnie dla bezdomnych w Trzciance,

. sprawa hali sportowej w Opinogórze Górnej —— średnio korzystało 12 — 13
osób spoza klubu, średnio z „Klubu” 13 —— 16 osób. Złośliwi czasem
mówili, że hala powinna zarabiać. Jak?, jeżeli Wprowadzilibyśmy
odpłatność, to frekwencja będzie blisko „O”. Z mojej informacji wynika,
że żadna z gmin wiejskich nie pobiera opłat. Jestem przekonany, że
młodzież nie powinna płacić za korzystanie z hali sportowej,
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wystąpiliśmy
do Agencji Nieruchomości 0 pozyskanie działki o pow.

3 764rn2 dla OSP Kołaczków——jest pozytywna odpowiedź,
odbył się przetarg na działki uzbrojone w Opinogórze Górnej, nic nie
sprzedano — w dochodach przyjęto kwotę 500 tys. zł,
sprzedano natomiast działkę w Kołaczkowie za 7,2 tys. zł,
sprawa działki pod CPN w Opinogórze Górnej - z uwagi na fakt, że
zaplanowano drogę powiatową kosztem naszej działki przy wjeździe do
Opinogóry, zmniejszyło około 12 arów powierzchnię działki, została
ponownie wyceniona i będzie przeznaczona do sprzedaży
prawdopodobnie w końcu czerwca za kwotę 284.510 zł,
przygotowano dokumentację na remont budynku byłej zlewni mleka W
Bogucinie, ponadto jest w przygotowaniu komunalizacja tego budynku
wraz z działką— przygotowaliśmy stosowne pismo do p. Wojewody,
przygotowany został do sprzedaży budynek zlewni w Opinogórze Dolnej,
po raz kolejny wracamy do sprawy budowy kanalizacji i oczyszczalni w
Kołakach Budzynie, Wierzbowie i Woli Wierzbowskiej. Wydawało się,
że już wszystko wyjaśniliśmy, ale okazało się że nie, sprawa jest po raz
kolejny w Starostwie, chodzi o wznowienie postępowania. Czekamy na
odpowiedź,
przygotowujemy się do zaproponowania na Sesji z udziałem sołtysów
sprawy Wprowadzenia przygotowania dokumentacji w programie „Orlik
2012”. Oficjalnie zgłosiłem ewentualną budowę takiego boiska w 2010
roku,
w roku bieżącym wznowione zostały kontrole w zakresie wyposażenia
nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych.
Skontrolowano: sołectwo Przytoka ~ 11 gospodarstw, wszyscy
właściciele nieruchomości okazali się podpisanymi umowami na wywóz
odpadów komunalnych, w sołectwie Rembowo skontrolowano 26
gospodarstw również wszyscy okazali podpisane umowy; w sołectwie
Pokoj ewo skontrolowano 12 gospodarstw, jedna osoba ukarana mandatem
za brak umowy, w sołectwie Wierzbowo skontrolowano 53 posesje,
mandat nałożona na jedną osobę a przeciwko drugiej osobie za nie
przyjęcie mandatu został wystawiony wniosek do Sądu Grodzkiego; w
sołectwie Pałuki skontrolowano 51 gospodarstw domowych, nałożono 13
mandatów za brak podpisanej umowy na wywóz odpadów komunalnych i
jednej osobie wystawiono wniosek do Sądu za nie przyjęcie mandatu,
złożony został wniosek z Planu Odnowy Miejscowości dla miejscowości
Opinogóra Górna na kwotę 914.169,37 zł, Wniosek został złożony 2
lutego, pomimo że termin złożenia był do końca marca,
w roku 2008 pozyskano z zewnątrz środki finansowe na ogólną
kwotę 989.803,89 zł, a w 2009 roku pozyskano już funduszy na kwotę
559.793 zł
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. uczestniczymy z z-cą Wójta i dwoma dyrektorami szkół w projekcie
norweskim mającym na celu doskonalenie zarządzania oświatą. Zostały
przeprowadzone ankiety wśród rodziców i dzieci, które mają dać
odpowiedź, na to czy współczesna szkoła spełnia ich oczekiwania, czy
jest miejscem bezpiecznym i jakie są relacje między uczniami &
nauczycielami. Zlecimy dyrektorom przeprowadzenie analiz ankiet w
każdej szkole i ocenę słabych i mocnych stron, żeby można było
wprowadzić usprawnienia. Szczegółowe informacje zostaną podane w
następnym numerze „Gazety Opinogórskiej”,

› złożony został wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej
o pozyskanie funduszy na ocieplenie strychu w Szkole Podstawowej
w Woli Wierzbowskiej,

- po 15 kwietnia br. rusza budowa 30 oczyszczalni przydomowych,
. jestem przekonany, że każdy z radnych powiatowych jak i gminnych

chciałby, aby więcej powstawało inwestycji w jego okręgu wyborczym,
ale możliwości są ograniczone,

' na zakończenie Wójt Gminy złożył wszystkim obecnym na sesji i ich
rodzinom życzenia świąteczne.

Joanna Gardzińska podinspektor w referacie planowania i finansów,
wyjaśniła, że zgodnie z art. 87-89 Traktatu WE wszelka pomoc udzielana przez
państwo podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, w tym podmiotom
prowadzącym działalność w zakresie rolnictwa, bez względu na formę
organizacyjno-prawną jest z reguły zastrzeżona i wymaga zgody Komisji
Europejskiej. KE uznała jednak, że niektóre kategorie pomocy nie muszą
uzyskać zgody, pod warunkiem, że pomoc przyznana temu samemu
przedsiębiorstwu w ciągu danego okresu nie przekroczy pewnej stałej wielkości.
Taką pomocą jest pomoc de minimis. Zgodnie z rozporządzeniem Komisji
(WE), pomoc de minimis może być udzielona do wysokości 7,5 tys euro w
dowolnej formie, w okresie trzech lat obrotowych przedsiębiorstwom sektora
produkcji rolnej. W chwili obecnej pomoc de minimis może być udzielana
miedzy innymi w przypadku: odroczenia, umorzenia płatności podatku rolnego
w związku z ustawą -— Ordynacja podatkowa; ulgi i zwolnienia w podatku
rolnym od nieruchomości podjęte na podstawie uchwał Rady Gminy, z
wyłączeniem uchwał, które dotyczą wszystkich mieszkańców gminy, które w
takim przypadku nie stanowią pomocy publicznej; dodatkowej krajowej
płatności do upraw roślin energetycznych do powierzchni uprawy rzepaku;
dopłaty do materiału siewnego. Zasady udzielania pomocy w rolnictwie oraz
warunki dopuszczalności pomocy wynikają bezpośrednio z przepisów prawa
wspólnotowego. Beneficjent ubiegający się o udzielenie pomocy zobowiązany
jest do przedstawienia zaświadczeń o uzyskanej pomocy w ostatnich 3 latach
lub złożenia oświadczenia o niedotrzymywaniu pomocy. Podmiot udzielający
pomocy (Wójt) zobowiązany jest do każdorazowego rozpatrywania wniosków
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pod względem dopuszczalności pomocy. Wszelka pomoc podlega
monitorowaniu, co wynika z konieczności przedkładania Komisji Europejskiej
corocznych sprawozdań dotyczących wielkości udzielonej pomocy publicznej
oraz pomocy de minimis W rolnictwie. Od 1 stycznia 2009 r. zgodnie z ustawą o
podatku rolnym, podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z
tytułu wydatków poniesionych na: budowę lub modernizację budynków
inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt
gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska; zakup i
zainstalowanie deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia
gOSpodarstwa w wodę oraz urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne
naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód), jeżeli wydatki
te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków
publicznych. Środkami publicznymi są nie tylko środki budżetu państwa i
jednostek samorządu terytorialnego (oraz jednostek sektora publicznego), ale
również środki budżetu Unii Europejskiej. Dofinansowanie inwestycji w postaci
dopłat do oprocentowania kredytu przez Agencję Modernizacji i
Restrukturyzacji Rolnictwa pochodzi również ze środków publicznych.
Korzystanie zatem z preferencyjnych kredytów, do których dopłaca budżet
państwa albo uzyskanie środków w ramach programów operacyjnych na
realizację inwestycji, nie uprawnia do uzyskania ulgi inwestycyjnej. Dotyczy to
również przypadków sfinansowania inwestycji ze środków publicznych jedynie
w niewielkiej części. Składane po dniu 1 stycznia 2009 roku wnioski, w
przypadku sfinansowania w w. sposób będą rozpatrywane odmownie.

Ad.nkt.l9.

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Przewodniczący Rady Gminy
Jan Goździewski złożył życzenia świąteczne oraz zamknął obrady XXVII Sesji
Rady Gminy.

Proto ółowała:
CC.

Elżbieta orowska
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