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

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

Obrady rozpoczęto o godz. 1000 i zakończono o godz. 1230.

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

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

@@HQSAPPN?”

Stanisław Wieteska — Wójt Gminy
Z-ca Wójta Gminy- Małgorzata Kołakowska
Beata Golasińska — Sekretarz Gminy
Ewa Wójcik — Skarbnik Gminy
Piotr Czyżyk — Kierownik RIOŚ
Alicja Stryczniewicz — podinspektor ds. planowania i inwestycji
Mieczysław Leszczyński — radny powiatu
Jerzy Niedziałkowski — Bank Spółdzielczy w Opinogórze Górnej

.Mieczysław Piotrowski — KiOR
10.Anna Żbikowska właścicielka działki w m. Kotermań
11.Sołtysi wg listy obecności - 39

Pkt.].

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska powitała radnego
powiatu, radnych gminy, 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.
2.
3.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy.
Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące
uchwał sesyjnych.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.



6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Panią
Annę Żbikowska.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów,
wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.

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 zatwierdzenia dopłaty dla taryfowej grupy
odbiorców usług za zbiorowe odprowadzanie ścieków w miejscowości *
Pomorze.

lO.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Opinogóra Górna.

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

12.Wolne wnioski i zapytania.
13 . Sprawy bieżące.
l4.Zamknięcie obrad.

Ad.gkt.2.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska poinformowała,
że protokół z XXVII 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 XXVII Sesji Rady Gminy z dnia 26 kwietnia
2013 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
przyjęcie wniosku.

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

Ad.t.3.

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



Ad.pkt.4.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska przedstawił sprawozdanie finansowe za
2012 rok (sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik przedstawiła Uchwałę Nr Ci.159.2013
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
25 kwietnia 2013 r w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta
Gminy Opinogóra Górna sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok.

Dyskusji w powyższej sprawie nie było.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu gminy za 2012 rok.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała uchwałę pod
głosowanie.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 13, większością głosów 12 za, ] wstrzymujący) przyjęła uchwałę
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

Ad.2kt.5.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof Szczypek przedstawił
Uchwałę Nr 1/2013 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Opinogóra Górna 2 dnia
13 maja 2013 roku w sprawie opinii wykonania budżetu Gminy Opinogóra
Górna i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Opinogóra Górna.

Skarbnik Gminy Pani Ewa Wójcik przedstawiła Uchwałę Nr Ci.177.20l3
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
14 maja 2013 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Opinogóra Górna 2 dnia 13 maja 2013 roku w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Opinogóra Górna.

Dyskusji na powyższy temat nie było

Skarbnik Gminy Pani Ewa Wójcik przedstawiła projekt uchwały
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2012 rok.



Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała uchwałę pod
głósowanie.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 13, większością głosów ( 12 za, 1 wstrzymujący) przyjęła
uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2012 rok.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska podziękował radnym, sołtysom,
pracownikom Urzędu Gminy oraz wszystkim, którzy się przyczynili
do pozytywnego wykonania budżetu za 2012 rok.

Ad.t.6.

Kierownik RIOŚ Piotr Czyżyk wyjaśnił, że 15 kwietnia br. do Rady
Gminy Opinogóra Górna wpłynęła skarga Pani Anny Żbikowskiej w sprawie
uregulowania stanu prawnego nieruchomości nr 120 położonej w m. Kotermań
gm. Opinogóra Górna poprzez brak komunalizacji drogi. W tut. Urzędzie
Gminy toczy się postępowanie wszczęte w 2010 r. na wniosek P. Żbikowskiej o
oczyszczenie i zakrzaczenie działki nr 120 położonej w m. Kotermań, która
stanowi drogę dojazdową do posesji wnioskodawcy. Pani Żbikowska uzyskała
informację, że w. działka nie jest własnością Gminy i nie można wydatkować
środków finansowych na mienie, do którego Gmina nie posiada tytułu
prawnego. Jednocześnie poinformowana, że zostanie wszczęta procedura
uregulowania stanu prawnego w. działki. W związku z powyższym
wystąpiono do Wojewody z wnioskiem o interpretację, czy zostały spełnione
przesłanki wynikające z przepisów, które mogłyby stwierdzić zasadność
dalszego wnioskowania o nabycie nieruchomości z mocy prawa —
komunalizacja. W piśmie przedstawiono, że działka ta stanowi jedynie dojazd
do posesji P. Żbikowskiej oraz, że droga nie była wykonana czynem
społecznym. Uzyskano również dodatkowe informacje od mieszkańców wsi
Kotermań, że uwcześni właściciele działki nie korzystali z dojazdu po
przedmiotowej działce ale po polu oznaczonym obecnie jako działka nr 100/1
i 99/7. W odpowiedzi na wniosek Wójta Gminy uzyskano informację, że
zgodnie z ustawą o drogach publicznych „grunty zajęte pod drogi publiczne,
wybudowane z udziałem czynu społecznego stają się z mocy prawa własnością
Państwa”. Droga oznaczona działką nr 120 nie stanowi drogi publicznej w myśl
ustawy o drogach publicznych — nie było zaliczenia do kategorii drogi gminnej
i wewnętrznej oraz nie była budowana z udziałem czynu społecznego, jak
również nie wiadomo czy w roku 1985 droga ta istniała w terenie — w chwili
obecnej teren porośnięty jest kilkudziesięcioletnimi drzewami).

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szczypek wyjaśnił,
że sprawa skargi P. Żbikowskiej była analizowana na posiedzeniu Komisji w



dniu 13 maja 2013 roku. Ponadto członkowie Komisji z udziałem Wójta Gminy
Stanisława Wieteski, Z-cy Wójta Gminy Małgorzata Kołakowską i inspektorem
ds. gospodarki nieruchomościami Hubertem Olszewskiej wyjechali w teren
celem wizji lokalnej nieruchomości położonej w m. Kotermań. Po wizji lokalnej
i dokładnym rozpatrzeniu sprawy Komisja proponuje Radzie Gminy uznać
skargę Pani Żbikowskiej za bezzasadną.

Pani Anna Żbikowska poprosiła o pomoc w załatwieniu sprawy, która
ciągnie się od 1993 roku, jednocześnie stwierdzając, że ze strony Wójta Gminy
brak jest dobrej woli, żeby załatwić dojazd to działki w m. Kotermań.

Radna Anna Koral stwierdziła, że pracuje z Panią Żbikowska w jednym
zakładzie i słyszała od Pani Żbikowskiej że od dłuższego czasu nie może
załatwić sprawy dojazdu do działki. Pani Żbikowska płaci podatki, a dojazdu do
działki nie ma. Uważam, że Wójt Gminy to „Ojciec Gminy” sprawę rozważy
i pomoże Pani Żbikowskiej.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska stwierdził, że rozumie Panią
Żbikowską, która czyni starania o dojazd do swojej działki, ale my jak gmina
nie mamy podstaw prawnych do załatwienia pozytywnie tej sprawy.
Wystąpiono do Wojewody i otrzymaliśmy negatywną odpowiedź.
Zaproponował Pani wystąpienie do Sądu i jeżeli Sąd zasadzi to wtedy będziemy
realizować wyrok sądu.

Po długiej dyskusji Kierownik RIOŚ Piotr Czyżyk stwierdził, że na dzień
dzisiejszy nie ma możliwości prawnych dokonania komunalizacji działki nr 120
z obrębu Kotermań. Szukając więc rozwiązania trudnej sytuacji w jakiej się Pani
Żbikowska znalazła tj brak dojazdu do własnej nieruchomości, najlepszym
rozwiązaniem w chwili obecnej jest uznanie skargi za bezzasadną, a następnie
wystąpienie P. Żbikowskiej do właściwego sądu z wnioskiem o ustanowienie
drogi koniecznej. Następnie kierownik przedstawił projekt uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi złożonej przez P. Żbikowską.

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 przeciwne) przyjęła uchwałę
w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez P. Zbikowską



Ad.2kt.7.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła, że od 1 lipca br. następuje
zmiana systemu gospodarki odpadami, i na gminy nakłada się duże obowiązki
w tym zakresie. W związku z powyższym za gospodarowanie odpadami
komunalnymi proponujemy pobierać opłaty w drodze inkasa, a inkasentami
uczynić sołtysów. Wysokość wynagrodzenia za inkaso proponujemy w trzech
grupach w zależności od mieszkańców danego sołectwa tj. 6%, 7% i 8% od
zainkasowanej kwoty. Termin płatności dla inkasentów ustala się do 12 dnia
pierwszego miesiąca każdego kwartału za dany kwartał. W przypadku, kiedy
termin płatności przypada w dzień wolny od pracy, terminem płatności jest
pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

Sołtysi zaproponowali, żeby nie było różnicowania w wysokości
wynagrodzenia inkasentów, powinien być przyjęty jednakowy procent dla
wszystkich sołtysów.

Radni zaakceptowali propozycje sołtysów, proponując ustalenie
jednakowego procentu za inkaso dla wszystkich sołtysów.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska zaproponował jednakowe
wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso w wysokości 10 % od zainkasowanej
kwoty.

W związku z powyższym Skarbnik Gminy Ewa Wójcik 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 zarządzenia poboru
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów,
wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.

Ad.pkt.8.

Pani Alicja Stryczniewicz podinspektor ds. planowania i inwestycji
wyjaśniła, że na poprzedniej sesji Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Opinogóra Górna oraz warunków i zasad korzystania
z przystanków. Po sesji uchwała została przesłana do Nadzoru Prawnego nad
Organami Samorządów Wydziału Prawnego MUW w Warszawie i okazało się,



że należy wprowadzić zmiany w uchwale. 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 określenia
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina Opinogóra Górna oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.

Ad.t.9.

Pani Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że mieszkańcy Pomorza czują się
pokrzywdzeni odnośnie dopłaty za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
W Pomorzu trochę inaczej działa kanalizacja niż w Opinogórze. Tam są liczniki
indywidualne ale są też i wspólne, za które dodatkowo mieszkańcy ponoszą
opłaty. Stąd jest propozycja, żeby wprowadzić zmianę i opłaty stałe za liczniki
pokryłaby gmina, a za energie płaciliby mieszkańcy Pomorza.

Sołtys Pomorza Alina Zając poprosiła Wójta Gminy o wzięcie udziału
w spotkaniu z mieszkańcami i wyjaśnienie sprawy, ponieważ liczniki miał
przejąć ZUW Mława i tego nie uczynił, a mieszkańcy ponoszą dodatkowe
koszty.

Z-ca Wójta Małgorzata Kołakowska przedstawiła projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług za
zbiorowe odprowadzanie ścieków w miejscowości Pomorze.

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.gkt.10.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła i przedstawiła projekt uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.



Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska dała uchwałę pod
głosowanie.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 13, większością głosów ( 11 za, 2 wstrzymujące) przyjęła
uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Opinogóra Górna.

Ad.nktJ ].

Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy wyjaśniła i przedstawiła projekt
uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra górna na
2013 rok.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dala uchwałę pod
głosowanie.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 13, większością głosów ( 12 za, ] wstrzymujący) przyjęła uchwałę
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2013.

Ad.2kt.l3.

Przedstawiciel KiOR Mieczysław Piotrowski zgłosił wnioski:
. udrożnić przepust pod drogą powiatową naprzeciwko starego budynku

Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ponieważ po deszczach stoją tam
duże kałuże na drodze,

. poszerzyć skrzyżowanie drogi powiatowej Chrzanówek — Dzbonie z
drogą Opinogóra Górna — Zielona w Opinogórze Górnej,

. rozebrać lub odbudować przystanek przed skrzyżowaniem Pokojewo —
Długołęka, który bardzo szpeci gminę.

Radny Wojciech Karczewski zgłosił wniosek żeby Powiatowy Zarząd
Dróg dokończył wyrównanie poboczy drogi Opinogóra Górna - Kąty —
Ciechanów.

Radna Jolanta Grochowska zgłosiła potrzebę naprawy wyrw asfaltowych
na drodze Kołaczków — Łęki oraz w Kołaczkowie w stronę sklepu.

Radna Anna Koral zgłosiła potrzebę naprawy wyrw asfaltowych na
drodze przy przystanku w Łękach.



Sołtys z Pator Danuta Wysocka zgłosiła wniosek o wyrównanie poboczy
drogi powiatowej Opinogóra Górna — Długołęka.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił:
. w sprawie naprawy dróg powiatowych tj, pobocza, wyrwy asfaltowe,

poszerzenie skrętu wystąpimy do Powiatowego Zarządu Dróg w
Ciechanowie,

. faktem jest że przystanek przed skrzyżowanie Pokojewo— Długołęka
wygląda źle i uważam, że radny z sołtysem tamtego rejonu do przyszłej
sesji rozbiorą tą wiatę,

Radna Anna Koral poinformowała, że w Kobylinie są pozarywane
mostki, więc zaproponowała, żeby Powiatowy Zarząd Spółek zakupi
przepusty a mieszkańcy sami je położą.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że występował w tej sprawie
do Powiatowego Zarządu Spółek i odpowiedź otrzymał negatywną.

Ad.2kt.l4.

Wójt Gminy Pan Stanisław Wieteska przedstawił dwie propozycje herbu
opinogórskiego i poprosił sołtysów 0 wypowiedzi. Radni na komisjach
opowiedzieli się za propozycja herbu z zamkiem.

Sołtysi również opowiedzieli się za wzorem herbu opinogórskiego z
zamkiem.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
przyjęcia wzoru herbu Opinogórskiego z zamkiem

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, na sesji
uczestniczyło 13, jednogłośnie przyjęła propozycje opracowania herbu
opinogórskiego z zamkiem.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:
został położony asfalt na drodze we Wilkowie,
trwa budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni w gminie,
podłączono do wodociągu część mieszkańców Władysławowa,
zakończono remont świetlicy w Dzboniu,
otrzymaliśmy pismo od Zarządu Międzygminnego Związku Regionu
Ciechanowskiego w sprawie prognozy finansowej Związku na lata 2013 —
2016 celem przedłożenia radzie gminy oraz wdrożenia do realizacji
inwestycji na rozbudowę wysypiska oraz budowę nowoczesnej linii do
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sortowania odpadów. Trudni mnie zaproponować radzie gminy konkretne
rozwiązanie , jest krótki czas na realizację inwestycji za 8- mln. zł., którą
należy rozliczyć najpóźniej do połowy 2015 r. Gdyby była realizacja w.
inwestycji i nie udało się jej w czasie rozliczyć, to wtedy byłby kredyt do
spłaty przez poszczególne samorządy w zależności od liczby ludności z
naszych i Pani Skarbnik wyliczeń wynika że w tej sytuacji zwiększyło by
się szacunkowe zadłużenie gminy o 15 — 16 %,

0 w dniu dzisiejszym przed godziną został sprzedany budynek po szkole we
Władysławowie za kwotę 67 tys. zł brutto,

0 22 czerwca w ramach promocji policji zostanie w gminie przeprowadzona
noc policyjna,

. po zakończeniu „dzisiej szej sesji proszę wszystkich o uczestnictwo w
Turnieju Sportowym,

. 4 czerwca odbędzie się wycieczka do Gdańska, wyjazd z przed budynku
Urzędu Gminy o godz. 500.

Ad.2kt.15.

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

ProtęJQEćlowała:

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbie Borowska Jolanta o_ howska


