
PROTOKÓŁ NrXXX/09
z XXX Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej

w dniu 23 czerwca 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. 1330.

Stan radnych - 15
Uczestniczyło - 13
Radny nieobecny:
- Jabłoński Józef Cezary
- Andrzej Kuc

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
Hubert Olszewski - inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
Halina Larenta —— Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
Elzbieta Pełka-Karpińska — inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej
i ochrony środowiska

9. Mieczysław Leszczyński — radny powiatu
10.Janusz Sosnowski — radny powiatu
1 1.Stamsław Leszczyński—~ Prezes GS „SCH”
12.Jerzy Niedziałkowski — Bank Spółdzielczy
13.Mieczysław Piotrowski —- Przewodniczący Kółek i Organizacji

Rolniczych
l4.Tadeusz Cienkowski — mieszkaniec Opinogóry Górna
15.Sołtysi wg listy obecności - 37
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Pkt.1.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski otwierając sesję powitał
radnych i zaproszonych gości.

Stwierdził kworum władne do podejmowania prawomocnych uchwał,
oraz przeczytał porządek obrad Rady Gminy. Porządek sesji przewidywał:



Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokółu z XXVIII Sesji Rady Gminy.
Przyjęcie protokółu z nadzwyczajnej XXIX Sesji Rady Gminy.

. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące
uchwał sesyjnych.

5. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania.
odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do
których nie stosuje się przepisów ustawy — Ordynacja podatkowa.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok..
8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej

przez Gminę Opinogóra Górna powiatowi ciechanowskiemu.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10.Sprawy bieżące.
ll.Zamknięcie obrad.
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Ad.t.2.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski poinformował, że
protokół z XXVIII 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 XXVIII Sesji Rady Gminy z dnia
28 maja 2009 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski dał pod głosowanie
przyjęcie wniosku.

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

Ad.2kt.3.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski poinformował, że
protokół z nadzwyczajnej XXIX Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna został
napisany i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Grzegorz Kuczyński przedstawił
wniosek o przyjęcie protokółu z nadzwyczajnej XXIX Sesji Rady Gminy z dnia
5 czerwca 2009 roku.



Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski dał pod głosowanie
przyjęcia wniosku.

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z nadzwyczajnej XXIX Sesji
Rady Gminy Opinogóra Górna.

Ad.pkt.4.

Stanisław Leszczyński — Prezes GS „SCH” poprosił o wyjaśnienie na
jakich zasadach będzie określany fundusz sołecki

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że w następnym punkcie obrad
będzie dokładnie omówiona sprawa funduszu sołeckiego, chociaż na
poprzedniej Sesji była sprawa sygnalizowana, żeby nie podejmować funduszu i
sołtysi nie zabrali w tej sprawie głosu. Na dzisiej szą Sesję mamy przygotowane
informacje do naliczenie funduszu.

Ad.gkt.5.

Hubert Olszewski — inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, wyjaśnił
szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłat
należności pieniężnych gminy Opinogóra Górna oraz jej jednostek
organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja
podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych. Następnie
przedstawił 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 szczegółowych
zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych
Gminy Opinogóra Górna oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie
stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do
tego uprawnionych

Ad.9kt.6.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował, że wiele gmin rezygnuje
i nie podejmuje utworzenia funduszu sołeckiego z powodu wysokiego w gminie
wskaźnika „G” - mogą otrzymać tylko 10% dotacji. Utworzenie funduszu
sołeckiego to nie tylko przeznaczenie kwoty pieniężnej, to cała procedura z



prowadzeniem dokumentacji i prawdopodobnie trzeba będzie zatrudnić osobę
do prowadzenia tych spraw.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik przedstawiła szczegółową informacje o
funduszu sołeckim m.in.:

utworzenie funduszu oznacza zabezpieczenie środków w budżecie gminy
dla wszystkich sołectw,
środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które
zgłoszone będą na specjalnym wniosku i są zadaniami własnymi gminy,
służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią
rozwoju gminy,
środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z
upływem roku,
wydatki wykonane w ramach funduszu podlegają zwrotowi w formie
dotacji celowej w roku następnym w wysokości 30%, 20% i 10%
zależnym od kwoty bazowej wyliczonej dla kraju,
Rada Gminy może zwiększyć środki funduszu ponad wysokość
obliczoną, ale na zwiększonąwysokość środków nie przysługuje dotacja,
warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu
jest złożenie do Wójta Gminy przez sołectwo prawidłowego wniosku,
wniosek tworzy sołectwo na zebraniu wiejskim, który zawiera nazwę
zadania, wartość i uzasadnienie wnioskowanych zadań,
wniosek może być odrzucony przez Wójta Gminy, wtedy podlega
rozpatrzeniu przez Radę Gminy.

Radny powiatu Janusz Sosnowski zapytał - jak sołectwo nie wykorzysta
funduszu to czy dotacja przepada.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła, że dotacja przysługuje od
wydatkowanej kwoty, a nie przyznanego funduszu.

Sołtys z Pałuk Teresa Gołąb zapytała, czy mogą się połączyć fundusze z
dwóch sołectw i wspólnie wykonać jedno zadanie.

Mieszkaniec Opinogóry Górnej zapytał, czy z funduszu sołeckiego
można zainwestować przyłącze do kanalizacji?

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił:
czy można połączyć z dwóch sołectw fundusz na jedno zadanie to
wyjaśnimy z radcą prawnym i damy odpowiedź,
sfinansowanie przyłącza do kanalizacji może być sfinansowane z
funduszu sołeckiego pod warunkiem zgody zebrania wiejskiego,



Następnie Skarbnik Gminy Ewa Wójcik przedstawiła stosowny projekt
uchwały.

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 wyrażenia zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

Ad.t.7.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik poinformowała, że proponuje się
Wprowadzić zmiany w budżecie gminy: zwiększyć dochody w kwocie
106.453,09 w dziale pomoc społeczna - dotacje celowe; zwiększyć wydatki w
kwocie 138.942 zł tj. 20.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na budowę parkingu w Opinogórze Górnej i 118.942 zł na pomoc
społeczną. Następnie przedstawiła stosowny projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
Uchwały

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan radnych 15, na sesji
uczestniczyło 13, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009 rok.

Ad.];kLS.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował, że jest możliwość
wprowadzenia budowy drogi przez Wierzbowo. Jak wiemy że trwa sprawa
oczyszczalni w rejonie Kołaki Budno, Wola Wierzbowska, Wierzbowo, która
komplikuje budowę tej drogi. Nie mamy prawomocnego pozwolenia na budowę
i nie możemy złożyć wniosku o fundusze. Jeżeli nie możemy złożyć wniosku,
nie może być budowana droga przez Wierzbowo. Starosta Ciechanowskie
oczekuje od nas stanowiska , czy Wprowadzamy budowę drogi przez
Wierzbowo i odkładamy budowę oczyszczalni, czy odkładamy budowę drogi.
Jeżeli zdecydujemy się na budowę drogi (odwodniona i z chodnikiem),
Starosta wystąpiłby o opracowanie dokumentacji. Daje wniosek pod rozwagę.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski stwierdził, że jeżeli teraz
odłożyrny budowę drogi przez Wierzbowo to w najbliższych latach nie ma co
liczyć na jej budowę. Proponowałbym kanalizacje odłożyć a skupić się na



drodze. W związku z powyższym dał pod głosowanie wniosek czy budujemy
drogę i rezygnuj emy na razie z kanalizacji.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła wniosek.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski
wniósł pod głosowanie przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej przez Gminę Opinogóra Górna powiatowi ciechanowskiemu.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan radnych 15, w sesji
uczestniczyło 13, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej przez Gminę Opinogóra Górna powiatowi ciechanowskiemu.

Sołtys z Woli Wierzbowskiej Humięcki Arkadiusz zapytał co dalej będzie
z kanalizacją w rejonie Woli Wierzbowskiej, przez jaki okres jest ważna
dokumentacja. Przy budowie kanalizacji przydomowych nie byliśmy brani pod
uwagę, bo planowana była budowa zbiorczej kanalizacji. Jeżeli rezygnujemy ze
zbiorowej oczyszczalni w naszym rejonie to ja z P. Brzozowskim złożymy
podania o budowę oczyszczalni przydomowych.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że dokumentacja na budowę
oczyszczalni jest ważna przez dwa lata, ale można dalej ją przedłużać i nie są to
duże koszty. Przed chwilą była stawiana sprawa drogi przez Wierzbowo i radni
zdecydowali, że jeżeli jest możliwość budowy drogi to ją budować. Natomiast
jeżeli do przyszłego roku wyjaśni się sprawa kanalizacji w miejscowości Kołaki
Budzyno i będzie możliwość składania wniosku o fundusze na kanalizację, to
taki wniosek złożymy i kanalizacja byłaby budowana. Odnośnie oczyszczalni
przydomowych to na następne 30 mamy przygotowaną dokumentację, ale
będziemy się zastanawiać nad trzecią turą i jeżeli nie wyjaśni się sprawa
budowy zbiorowej kanalizacji ogłosimy następny nabór chętnych na budowę
oczyszczalni przydomowych.

Ad.nktB.

Radny Jerzy Wójcicki zgłosił potrzebę ustawienia pojemników na szkło i
plastik na parkingu lub przy Urzędzie Gminy w Opinogórze Górnej.

Prezes GS „SCH” Stanisław Leszczyński zapytał, czy nie można byłoby
przyśpieszyć w Planu Odnowy Miejscowości Opinogóra Górna 2 2013 roku na
2010 rok budowy drogi.

Mieszkaniec Opinogóry Górnej Tadeusz Cienkowski zapytał, czy jest
możliwość pozostałych mieszkańców z ulicy Konwerskiego od skrzyżowania w



stronę Opinogóry Kolonii podłączenia do oczyszczalni ścieków w Opinogórze
Górnej, ponadto zapytał dlaczego W Zygmuntowie podłączani do kanalizacji nie
byli po kolei mieszkańcy tylko wybiórczo.

Radny Jan Goździewski zgłosił wnioski:
. wystąpić o wycięcie krzewów i drzew przy drodze powiatowej

Opinogóra — Długołęka na zakręcie przy posesji Pana Krupińskiego w
Trętowie,

. zlikwidowanie dziury na jezdni w Rembowie koło Pana Zagrodzkiego,

. wystąpić do Powiatowego Zarządu Dróg o zlikwidowanie wyrw na
drodze powiatowej Długołęka — Pokoj ewo.

Radna Jolanta Grochowska zgłosiła wniosek o:
. wycięcie drzew rosnących w pasie drogi powiatowej na skrzyżowaniu w

Kołaczkowie z drogą gminna Kołaczków — Łęki,
. wycięcie drzew rosnących w pasie drogi powiatowej w miejscowości

Czernice na zakręcie i przystanku.

Radna Teresa Matuszewska zgłosiła wniosek o wycięcie krzewów w pasie
drogi powiatowej od przystanku do Rembowa.

Przewodniczący KiOR Mieczysław Piotrowski zgłosił potrzebę poszerzenia
jezdni na skrzyżowania Opinogóra Górna — Dzbonie -Długołęka w kierunku
Długołęki poprzez wykonanie ciągłego pasa jezdni.

Sołtys z Woli Wierzbowskiej Arkadiusz Humięcki zgłosił potrzebę budowy
drogi powiatowej w Woli Wierzbowskiej w kierunku miejscowości Szczepanki.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił:
. mieszkańcy ul. Konwerskiego od strony Opinogóry Koloni są

przewidziani w następnej kolejności do podłączenia do kanalizacji
w Opinogórze Górnej —- będzie rozszerzona dokumentacja, natomiast
czy można będzie w tym roku podłączyć część mieszkańców
z ul. Konwerskiego od skrzyżowania wyjaśnię z projektantem,

' na pytanie czy można przyśpieszyć budowę drogi w ramach Planu
Odnowy Miejscowości w Opinogórze Górnej nie odpowiem ponieważ nie
ma odpowiedzi czy wniosek został zakwalifikowany,

. Pan Starosta dofinansowywał zakup pojemników na szkło i tworzywo
sztuczne, które były sukcesywnie ustawiane. Koszt zakupu pojemników
wynosi ok. 4 tys. zł. dofinansowanie w wysokości 40%. Pojemniki
chcieliśmy ustawić w miejscowości Opinogóra Dolna i Rembówko. W
roku bieżącym Pan Starosta dał negatywną odpowiedż odnośnie



dofinansowania z uwagi na to, że w Powiatowym Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w planie wydatków na 2009 rok nie
przewidziano dofinansowania tego zadania,

. sprawa podłączenia do kanalizacji w Zygmuntowie, to byliśmy jedną z
nielicznych gmin jako wyjątek W rejonie, która otrzymała 0,5 mln. zł
(65% zawartości inwestycji)i podłączyliśmy tylu mieszkańców na ile było
stać. Będziemy występować o fundusze i zakończymy podłączanie do
kanalizacji gminnej pozostałych mieszkańców Zygmuntowa,

. o wycięcie drzew, krzewów, naprawę wyrw drogowych oraz o
poszerzenie skrzyżowania wystąpimy do władz powiatowych,

. w zakresie budowy dróg w rejonie powiatu ciechanowskiego najwięcej
buduje się w gminie Opinogóra Górna, na razie droga w Woli
Wierzbowskiej nie jest przewidziana do budowy, ale na pewno będziemy
występować o jej remont

Ad.pkt.10.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:
0 został zakończony remont świetlicy w Kołaczkowie,
. odbył się odbiór drogi żwirowej W Bogucinie,
› zakończona zgodnie z planem budowa 30 przydomowych oczyszczalni

ścieków,
. rozpocznie się budowa drogi przez Wólkę Łaniecką,
. złożony został wniosek na dofinansowanie budowy 30 oczyszczalni

przydomowych oraz na dokończenie kanalizacji w Zygmuntowie,
. planujemy zlecić opracowanie dokumentacji na budowę boiska „Orlik”,
› na zakończenie roku szkolnego została pożegnana w związku z odejściem

na emeryturę Pani Jadwiga Toporowska Dyrektor Gimnazjum w
Opinogórze Górnej,

. 25 czerwca br planowany przetarg na działkę z budynkiem po byłej
zlewni mleka w Opinogórze Dolnej. Na dzień dzisiej szy nikt nie wpłacił
wadium, i jeżeli działka nie zostanie sprzedana proponuje o 15%
obniżenie wartości działki z budynkiem i głoszenie drugiego przetargu,

. odbyłem sześć zebrań wiejskich w rejonie byłej szkoły w Trętowie, w
pięciu z nich uczestniczył Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski.
Na wszystkich zebraniach mieszkańcy nie zgłosili sprzeciwu do
propozycji sprzedania działki z budynkiem. W związku z powyższym
będziemy przygotowywać do sprzedaży, zlecimy podział, wycenę i
ogłosimy przetarg,

«- zostało zlecone opracowanie dokumentacji na podłączenie do kanalizacji
ul. Konwerskiego w Opinogórze Górnej , Dzbonia i Opinogóry Dolnej,
oraz remont sieci wodociągowej w Opinogórze Górnej. Chcieliśmy



złożyć wniosek o dofinansowanie z RPO i nie możemy ponieważ
wyznaczona przez Wojewodę aglomeracja przekracza 15 tys. RLM ze
względu na dużo ilość turystów. Będę występował do Marszałka o zmianę
danych statystycznych i celowe byłoby nie wstrzymywanie opracowania
dokumentacji,

. został ogłoszony przetarg na pięć działek za budynkiem byłego Urzędu
Gminy w Opinogórze Górnej — cena działek obniżona o 20% wartości,

0 zostały złożone 4 wnioski o fundusze unijne (po 50 tys. zł na każdy) na
kursy kategorii C dla rolników i bezrobotnych,

. Wójt Gminy Stanisław Wieteska zaprosił wszystkich zebranych i ich
rodziny na piknik w Opinogórze Górnej w dniu 28 czerwca 2009 roku.. W
programie jest przewidziany występ „sobowtóra” Dody i Maryli
Rodowicz.

lnspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Elżbieta
Pełka Karpińska szczegółowo udzieliła informacji:
. dotyczącej materiałów opakowaniowych (folia). Poczynione zostały starania

i podpisana umowa z Firmą Fast-Fol Mława na odbiór ww. materiałów.
Warunkiem podpisania umowy jest wyznaczenie jednego miejsca
składowania folii w każdym sołectwie i ustalenia odbioru w wyznaczonym
dniu, ten sam dzień w każdym sołectwie (raz w miesiącu, raz na kwartał czy
raz lub dwa razy w roku). Rolnicy oddający odpady otrzymują od firmy kartę
odpadu,

' dotyczącej unieszkodliwiania azbestu. W dniu 10 czerwca 2009 r został
złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą
„Unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Opinogóra Górna _ Etap I”.
Całkowita ilość zinwentaryzowanego azbestu na terenie Gminy w roku 2009
wyniosła 238.944 nn?- w roku 2010 gmina planuje usunąć 7.409 m2 . Nakłady
do poniesienia w 2010 roku to 185.225 zł. W pierwszym roku prowadzenia
programu udział weżmie 26 właścicieli nieruchomości z terenu gminy,
którzy złożyli informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich
wykorzystywania z przewidywanym terminem usunięcia wyrobu w 2010 r.
Pomoc Gminy polegać będzie na pokryciu kosztów usunięcia i
unieszkodliwienia odpadów powstałych w związku z wymianą lub likwidacją
pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Koszty
obejmować będą: zbiórkę pokryć dachowych wykonanych z płyt
azbestowych, załadunek na środek transportu, transport oraz przekazanie
odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych.
Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od wysokości pozyskanych
środków.
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Z—ca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska poinformowała, że nasza gmina

bierze udział w projekcie „Budowanie potencjału instytucjonalnego jednostek

samorządu dla lepszego dostarczania usług publicznych finansowanym ze

środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Związku Gmin

Wiejskich. W ramach, tego projektu powstały Grupy Wymiany Doświadczeń z

6 gmin z województwa mazowieckiego, które spotykają się co 1,5 miesiąca i

dyskutują nad poprawą zarządzania oświatą w samorządach. Zostały

przeprowadzone ankiety wśród rodziców i dzieci szkół podstawowych i

gimnazjum oraz rodziców dzieci uczęszczających do zerówek. Z analizy ankiet

w naszej gminie wynika, że zarówno dzieci jak i rodzice są zadowoleni z

funkcjonowania naszych szkół. Uczniowie czują się bezpiecznie, lubią

uczęszczać do szkół, nie zażywają narkotyków. Zdarzają się pojedyncze

przypadki popychania czy szturchania. W ankietach rodzice i dzieci wskazują na

używanie wulgaryzmów. Ostatnie spotkanie odbędzie się 30 czerwca br. w

naszej gminie. Na tym spotkaniu będziemy dyskutować nad dalszą poprawą

funkcjonowania oświaty.

Sołtys z Woli Wierzbowskiej Arkadiusz Humięcki zapytał dlaczego

Dyrektor Szkoły w Woli Wierzbowskiej nie zamyka bramy wjazdowej do

szkoły. Na plac maja wstęp osoby, które dewastują plac, piją piwo i nie tylko,

niszczą zieleń.
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Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski zamknął obrady XXX Sesji Rady Gminy.

Prot, ółowała: Przewodni
gify

Gminy
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Elżbieta Borowska JanQćŚź ziewski
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