
P R 0 T 0 K ó Ł Nr XXVII/2013
z XXVII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej

w dniu 26 kwietnia 2013 r. w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej
pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Gminy Jolanty Grochowskiej

Obrady rozpoczęto o godz. 1300 i zakończono o godz. 1430.

Stan radnych - 15
Uczestniczyło - 13
Radni nieobecni:
- Agnieszka Supińska
- Adam Gąsiorowski

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

Stanisław Wieteska — Wójt Gminy
Z-ca Wójta Gminy- Małgorzata Kołakowska
Beata Golasińska — Sekretarz Gminy
Ewa Wójcik — Skarbnik Gminy
Piotr Czyżyk — Kierownik RIOŚ
Ewa Żórawska — Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Alicja Stryczniewicz — podinspektor ds. planowania i inwestycji
Zofia Pikus — Dyrektor GOK

.Halina Larenta— Kierownik GBP
10.Mirosław Koźlakiewicz— Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
11 .Adam Struzik— Marszałek Województwa Mazowieckiego
12.Elżbieta Szymanik — Z-ca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania

Programów Unijnych
l3.Elżbieta Latko — Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie
14.Wiesława Krawczyk — dyrektor Stacji Sanitarno Epidemiologicznej

a zarazem Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego
15.Grzegorz Wróblewski — dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego
16.Sławomir Morawski — Starosta Ciechanowski
l7.płk. Dariusz Kosakowski — komendant Wojewódzkiej Komendy

Uzupełnień w Ciechanowie
18.płk Arkadiusz Muszyński — komendant Powiatowej Straży Pożarnej

w Ciechanowie
19.Grzegorz Grabowski — komendant Powiatowej Policji w Ciechanowie
20.Krzysztof Matusiak — były komendant Powiatowej Policji w Ciechanowie
21 .Zbigniew Ptasiewicz — dziekan Wydziału Turystyki i Akademii

Humanistycznej, Prezes Towarzystwa Nauk w Ciechanowie i redaktor
Naczelny Gazety Opinogórskiej

22.Henryk Tomaszek — emerytowany dyrektor Fabryki Fanar w Ciechanowie
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23.ks. kanonik Józef Pokorski —Proboszcz Parafii Pałuki
24.ks. Jarosław Arbat — Proboszcz Parafii Opinogórskiej
25.Roman Kochanowicz — dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Górnej
26.Wojciech Kowalski — prezes Towarzystwa Miłośników Opinogóry
27.Mieczysław Leszczyński — radny powiatu
28.Teresa Kudlak — dyrektor Gimnazjum
29.Teresa Grzeszczak — Dyrektor Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej
30.Henryk Chojnacki — dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli

Wierzbowskiej
31.Jerzy Niedziałkowski — Bank Spółdzielczy w Opinogórze Górnej
32.Ireneusz Różalski — NZOZ „IROMED”
33.Mieczysław Piotrowski - KiOR

Pkt. 1 .

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska powitała zaproszonych
gości, radnych gminy, 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. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy.
3. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące

uchwał sesyjnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla taryfowej grupy

odbiorców usług za zbiorowe odprowadzanie ścieków w miejscowości
Pomorze.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla taryfowej grupy
odbiorców za zbiorowe odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w
miejscowości Opinogóra Górna.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa
drogowego oraz umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury
technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opinogóra Górna
oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez
operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opinogóra Górna.



10.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej

w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej gminy
Opinogóra Górna.

l2.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
Opinogóra Górna na rok 2013.

13.Wolne wnioski i zapytania.
14.Sprawy bieżące.
15.Zamknięcie obrad.

Ad.2kt.2.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska poinformowała,
że protokół z XXVI 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 XXVI Sesji Rady Gminy z dnia 4 marca 2013
roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
przyjęcie wniosku.

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

Ad.t.3.

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

Ad.gkt.4.

Zastępca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że wysokość
stawek za wodę i za odprowadzanie ścieków w Pomorzu i Opinogórze Górnej
była przedmiotem dyskusji na posiedzeniach Komisji Rady Gminy w dniu
17 kwietnia br. ZUW dla Potrzeb Rolnictwa z siedzibą w Mławie przedstawił na
piśmie propozycję stawek za wodę i odprowadzanie ścieków wynikającą
z kalkulacji kosztów utrzymania. W roku ubiegłym cena za 1 m3 wody
wynosiła 2,43 zł brutto, propozycja 2,60 zł, za odprowadzanie ścieków
w Pomorzu i Opinogórze Górnej za lm3 stawka wynosiła 7,56 zł, propozycja
9,72 zł brutto. Jak wynika z wyliczeń proponowana podwyżka w przypadku
wody wynosi 7 %, a w przypadku ścieków aż 28 %. Tradycyjnie na posiedzenie



komisji został zaproszony dyrektor ZUW Mława Pan Jan Stępka. Dyrektor po
negocjacjach i ponownym przeanalizowaniu

stawek
zaproponował obniżkę

i stawki przedstawiałyby się następująco za 1 m3 : wody 2,31 zł netto + VAT——
2,50 zł brutto, ścieków 7,19 zł netto + VAT—_ 7,77 zł brutto. Opłata za
wodomierz pozostała na poziomie roku ubiegłego. Następnie Pani Małgorzata
Kołakowska 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 13, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Ad.pkt.5.

Zastępca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że w roku
poprzednim dopłata gminy do 1 m3 ścieków odprowadzanych w miejscowości
Pomorze wynosiła 1,39 zł brutto i proponuje się pozostawić dopłatę w tej samej
wysokości na rok bieżący. W związku z powyższym 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 13, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia
dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług za zbiorowe odprowadzanie
ścieków w miejscowości Pomorze.

Ad.t.6.

Pani Małgorzata Kołakowska Zastępca Wójta wyjaśniła, że dopłata gminy
za odprowadzanie

3'ścieków
do oczyszczalni w Opinogórze Górnej w roku

poprzednim za 1 m3 wynosiła 1,39 zł brutto1 proponuje się pozostawić dopłatę
w tej samej wysokości na rok przyszły. Następnie Zastępca Wójta Gminy
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 13, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia



dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców za zbiorowe odprowadzanie ścieków do
oczyszczalni w miejscowości Opinogóra Górna.

Ad.t.7.

Pan Piotr Czyzyk kierownik RIOŚ wyjaśnił i przedstawił projekt
uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz
umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów
budowlanych nie związanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego oraz reklam.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała uchwałę pod
głosowanie.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 13, większością głosów ( 10 za, 3 wstrzymujące) przyjęła
uchwałę w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz
umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów
budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego oraz reklam.

Ad.gkt.8.

Pani Alicja Stryczniewicz podinspektor ds. planowania i inwestycji
wyjaśniła i przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Opinogóra Górna oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała uchwałę pod
głosowanie.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 13, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina Opinogóra Górna oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.

Ad.pkt.9.

Pani Alicja Stryczniewicz podinspektor ds. planowania i inwestycji
wyjaśniła, że ustala się stawkę opłaty za korzystanie przez operatorów
i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Opinogóra Górna, w wysokości 0,03 zł za jedno



zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym. Następnie
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 13, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia stawki
opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Opinogóra Górna.

Ad.nkt.10.

Pan Piotr Czyżyk kierownik RIOŚ wyjaśnił, że proponuje się zaliczyć do
kategorii dróg gminnych drogi zlokalizowane w miejscowości Władysławowo
oznaczone ulicami: Topolowa, Polna„ Osiedlowa, Błękitna, Lazurowa,
Pogodna, Edwarda Krasińskiego, oraz w Chrzanówku oznaczone ulicami:
Jesionowa, Świerkowa, Brzozowa, Jesionowa. Następnie przedstawił stosowny
projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska dała uchwałę pod
głosowanie.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 13, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie zaliczenia drogi do
kategorii dróg gminnych.

Ad.nktJ ].

Pani Ewa Zórawska kierownik GOPS wyjaśniła, ze ocena zasobów
pomocy społecznej należy do zadań obowiązkowych własnych gminy. Jest to
dokument opracowany na podstawie arkusza sprawozdań Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej — przesłanych do gminy w celu opracowania. Ocenę
zasobów pomocy społecznej sporządza się za trzy lata: 2010, 2011 i 2012 oraz
uwzględnia się prognozę na 2013 rok. Ustawowy wymóg opracowania oceny
zasobów pomocy społecznej wynika z ustawy o pomocy społecznej. Gmina
przygotowuje ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej
sytuacji społecznej i demograficznej. Zasoby obejmują w szczególności
infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe za zadania
pomocy społecznej bez względu na podmiot je fmansujący i realizujący. Ocena
obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich
problemów oraz ich rozkład ilościowy. Organ wykonawczy jednostki



samorządu terytorialnego przedstawia co roku do dnia 30 kwietnia odpowiednio
radzie gminy. Następnie 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 13, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia oceny
zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i
demograficznej gminy Opinogóra Górna.

Ad.gkt.12.

Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy wyjaśniła, że proponuje się
wprowadzić zmiany do budżetu gminy w 2013 roku po stronie dochodów —
zmniejszenie 0 4.480 zł i zwiększenie 0 99.362 zł, oraz po stronie wydatków —
zwiększenie o 249.196 zł i zmniejszenie 0 154.314 zł. Następnie Pani Skarbnik
Gminy przedstawiła stosowny projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dala uchwałę pod
głosowanie.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 13, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie zmian w uchwale
budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 4rok 2013.

Ad.t.l3.

Sołtys Stanisław Kuczyński zgłosił wniosek o uprzątnięcie śmieci
z rowów przydrożnych drogi Opinogóra Górna — Kąty — Ciechanów.

Rodzice Kamila Leszczyńskiego podziękowali za okazane zrozumienie
i pomoc w zbiórce pieniężnej ( 13.400 zł) na leczenie i rehabilitację syna,

Ad.t.l4.

Wójt Gminy Pan Stanisław Wieteska poinformował:
0 został podpisany akt notarialny na zakup gruntu pod odwodnienie w Woli

Wierzbowskiej ,



. nie został sprzedany budynek z działką we Władysławowie, planujemy
cenę obniżyć i ogłosić drugi przetarg,

. w połowie maja ruszy budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,

. 29 i 30 kwietnia odbędzie się wyjazdowe posiedzenie doraźnej komisji do
rozdysponowania funduszy na remonty dróg wiejskich,

. 24 maja odbędzie się uroczystość dla dzieci 6-cio letnich z rejonu MKO
delegatura w Ciechanowie na sali sportowej i na terenie parku w
Opinogórze Górnej,

. planujemy 4 czerwca br. wycieczkę do Gdańska dla sołtysów i radnych,
proszę o zgłaszanie chętnych.

Ad.2kt.15.

Poniewaz porządek sesji został wyczerpany Przewodnicząca Rady Gminy
Jolanta Grochowska zamknęła obrady XXVII Sesji Rady. Ponadto
poinformowała, że 16 kwietnia minęło 30 lat pracy Wójta Gminy Stanisława
Wieteski w Gminie Opinogóra Górna. Podkreśliła zasługi Wójta dla gminy i
wraz z z-cą Przewodniczącego Rady Gminy w imieniu radnych złożyła życzenia
wręczając kosz z 30—ma różami. Odczytała list gratulacyjny od Pana Aleksandra
Soplińskiego Podsekretarza Stanu z Ministerstwa Zdrowia. Następnie głos
zabrał Pan Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego.
Pogratulował Wójtowi tak wspaniałego jubileuszu, podkreślając, że jest dobrym
gospodarzem gminy. Cieszy się zaufaniem i poparciem mieszkańców gminy,
którzy wybierają na kolejne kadencje. Również wiele pochwał i słów uznania
dla Wójta padło w wystąpieniu Pana Mirosława Koźlakiewicza Posła na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej. Do życzeń, podziękowań i gratulacji oraz wręczenia
drobnych upominków dołączyli się: Pan Sławomir Morawski Starosta
Ciechanowski, Pan Grzegorz Wróblewski dyrektor Delegatury Urzędu
Wojewódzkiego, Pani Elżbieta Szymanik z-ca dyrektora Mazowieckiej
Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Pani Elżbieta Latko dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy, Pan Dariusz Kosakowski komendant
Wojewódzkiej Komendy Uzupełnień, Pan Arkadiusz Muszyński komendant
Powiatowej Straży Pożarnej, Pan Grzegorz Grabowski komendant Powiatowej
Policji i Pan Krzysztof Matusiak były komendant Powiatowej Policji, Pan
Zbigniew Ptasiewicz dziekan Wydziału Turystyki i Akademii Humanistycznej
oraz Prezes Towarzystwa Nauk w Ciechanowie i jednocześnie redaktor
Naczelny Gazety Opinogórskiej, księża Józef Pokorski z parafii Pałuki i
Jarosław Arbat z parafii Opinogóra Górna, Pan Roman Kochanowicz dyrektor
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej, dyrektorzy szkół: pani Teresa
Kudlak, Teresa Grzeszczak, Henryk Chojnacki, Pan Ireneusz Różalski
kierownik NZOZ „IREOMED”, przedstawiciele strażaków, przedstawicielki
Koła Gospodyń, a przedstawiciele sołtysów do życzeń dołączyli Panu Wójtowi



rower. Na zakończenie życzeń męski zespół „Melodia” zaśpiewał jubilatowi
„Sto lat”.

Za złożone życzenia, gratulacje, kwiaty oraz upominki serdecznie
podziękował Wójt Gminy Stanisław Wieteska, i zaprosił wszystkich
uczestników na mały poczęstunek.

Pro ółowała: Przewodn'czący Rady Gminy
MŚ

Elżbieta Borowska Jola ochowska


