
PROTOKÓŁ NrXXXV/09
z XXXV Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej

w dniu 29 grudnia 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. 1300

Stan radnych -— 15
Uczestniczyło - l4
Radny nieobecny:
- Józef Cezary Jabłoński

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

7. Zofia Pikus — Dyrektor GOK
8. Emil Świszcz — inspektor ds. promocji gminy
9. Mieczysław Leszczyński ~— radny powiatu
10. Janusz Sosnowski — radny powiatu
ll.Andrzej Chmielewski— Komendant Posterunku
12.Jerzy Niedziałkowski — Bank Spółdzielczy
l3.lreneusz Różalski -— „IROMED” Opinogóra
l4.MieczysłaW Piotrowski ~— Przewodniczący Kółek i Organizacji

Rolniczych
15.Dyrektorzy Szkół z terenu gminy
16.Zbigniew Ptasiewicz Prezes Towarzystwa Miłośników Opinogóry —

Redaktor Naczelny Gazety Opinogórskiej — Kierownik w Starostwie
l7.Bożena Siniuk — członek Zarządu Towarzystwa Miłośników Opinogóry
18.1wona Kowalska — członek Zarządu Towarzystwa Miłośników Opinogóry
l9. Janusz Sowiński — Dyrektor Biura Regionalnego Towarzystwa

Ubezpieczeń Wzajemnych w Płocku
20.Sołtysi wg listy obecności — 35

Chi-”PPP?”

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:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wizja lokalna radnych na drodze do Janowiąt.
3. Przyjęcie protokółu z XXXIV Sesji Rady Gminy.
4. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące

uchwał sesyjnych.
5. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu nr

POKL.09.05.00-”4-222/09 pt: „Dziecko aktorem i widzem” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki., Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne
inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

6. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2010.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego

wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz
szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość,
szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu Pt: „Czas na
aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet
VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na
rzecz aktywnej integracji.

10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego
Pt: Program aktywnej integracji w gminie Opinogóra Górna” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji
społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej.

l 1.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicom na terenie
wsi Chrzanówek.

12.Wolne wnioski i zapytania.
13.Sprawy bieżące.
14.Za1nknięcie obrad.

Po

Ad.]gktl.

Wizja lokalna radnych drogi do Janowiąt.

Po wizji lokalnej radna Izabela Kołakowska i Jolanta Grochowska
zaproponowały, aby pozostać przy pierwszej propozycji tj. pobudować drogę odstrony Dzbonia do skrzyżowania w Janowiętach z uwagi na bardziej zwartą
zabudowe przy tym odcinku drogi



Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski dał pod głosowanie
prepozycje budowy drogi asfaltowej od Dzbonia do skrzyżowania w
Janowiętach. -

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan radnych 15, w sesji
uczestniczyło 12, większością głosów ( 7 za, 2 przeciwne, 3 wstrzymujące)
przyjęła propozycję budowy drogi asfaltowej od Dzbonia do skrzyżowania w
Janowiętach.

Adpktś.

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

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski dał pod głosowanie
przyjęcie wniosku.

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

Ad.pkt.4.

Sołtysi i zaproszeni goście nie zgłosili wniosków ani zapytań
dotyczących uchwał sesyjnych

Ad.t.5.

Emil Świszcz inspektor ds. promocji gminy poinformował, że w związku
z ogłoszeniem konkursu zamkniętego Nr I/POKL/9.5/2009 przez Mazowiecką
Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, Gmina Opinogóra Górna złożyła
wniosek o dofinansowanie ze środków EurOpejskiego Funduszu Społecznego
projektu w ramach Priorytetu IX — Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach, Działanie 9.5 — Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach
wiejskich, Programu Operacyjnego kapitał Ludzki. Komisja Oceny Projektów
dla Działania 9.5 pozytywnie oceniła wniosek, przyznając fundusze na jego
realizację w kwocie 49.654,00 zł. Realizacja projektu nastąpi po podpisaniu
umowy. Jednym z załączników wymaganym przy podejmowaniu umowy jest



uchwała samorządu terytorialnego zatwierdzająca projekt. Projekt skierowany
jest do 45 osobowej grupy dzieci w wieku 1- 13 kat uczęszczających do Szkół
Podstawowych w Kołaczkowie i Opinogórze Górnej. Grupa dobierana będzie
wśród uczniów wykazujących talent aktorski cechujących się poprawną
wymową i aparycją. W trakcie realizacji projektu przewidziane są wyjazdy
studyjne do teatru w Płocku gdzie będą prowadzone profesjonalne warsztaty z
aktorami, reżyserem, scenografem i charakteryzatorem. Dodatkowo zostanie
przeprowadzone szkolenie z reakcji na stres. Po zrealizowaniu ww. działań w
poszczególnych placówkach zostanie przedstawiona sztuka na zakończenie
projektu. Następnie Emil Świszcz inspektor ds. promocji gminy przedstawił
stosowny pr0jektuchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjecie
Uchwały

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan radnych 15, na sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia do
realizacji projektu nr POKL.09.05.00—14-222/09 pt: „Dziecko aktorem i
widzem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji W regionach, Działanie 9.5. Oddolne
inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Ad.gkt.6.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska przedstawił informację o
najważniejszych planowanych inwestycjach w 2010 roku (informacja stanowi
załącznik do protokółu).

Z—ca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska przedstawiła informacje 'o
zgłoszonych wnioskach, które wpłynęły po 15 listopada 2009 r, po
przygotowaniu projektu budżetu gminy na 2010 rok. Wnioski dotyczyły budowy
dróg, kanalizacji, oświetlenia, podłączenia do wodociągu, niektóre wnioski nie
znalazły się w projekcie.

Radny Dariusz Goździewski poparł wprowadzenie budowy drogi w
Niemierzycach ponieważ tam mieszkańcy proponują duży wkład finansowy i
takim ludziom w pierwszej kolejności należy pomagać.

Radna Izabela Kołakowska zapytała jaka kwota Wpłaty obowiązuje za
podłączenie do wodociągu.



Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił:
- wstępny kosztorys budowy drogi w Niemierzycach ponad 40 tys. zł, jest

to kwota niska, ponieważ firma przy okazji budowy innej sąsiedniej drogi
zbudowałaby tą poprzez położenie jednej warstwy asfaltu i szerokości
3 metrów. W Niemierzycach mieszka czterech rolników, trzech proponuje
dofinansowanie po 4 tys. zł.

. wpłata za przyłącze do wodociągu obowiązuje 2.300 zł, ewentualnie
właściciel nieruchomości na własny koszt buduje przyłącze.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik poinformowała, że projekt budżetu gminy
na 2010 rok był szczegółowo omawiany i dyskutowany na posiedzeniach
stałych Komisji Rady. Członkowie Komisji nie wnieśli zmian do
przedstawionego projektu i pozytywnie go zaopiniowali. W związku z
powyższym Skarbnik Gminy odczytała Uchwałę Nr 313/C/2009 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
14.12.2009 r w sprawie wydania pozytywnej opinii o przedłożonym przez Wójta
Gminy Opinogóra Górna projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok oraz o
możliwości sfinansowania deficytu budżetowego i o prognozie kształtowania się
długu Gminy Opinogóra Górna. Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła projekt
uchwały budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2010.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjecie
Uchwały

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14 radnych, jednogłośnie przyjęła Uchwałę Budżetową Gminy
Opinogóra Górna na rok 2010.

Ad.t.7.

Sekretarz Gminy Beata Golasińska omówiła szczegółowo regulamin
określający wysokość dodatków i innych składników wynagradzania
nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, oraz zasady
przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
Następnie Sekretarz Gminy przedstawiła stosowny projekt uchwały

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu
określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania



nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, oraz szczegółowe
zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Ad.pkt.8.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik poinformowała o propozycjach zmian w
budżecie gminy na 2009 rok. Szczegółowe zmiany zostały omówione w
załącznikach oraz uzasadnieniu do uchwały. Następnie Skarbnik 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 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009 rok.

Ad.pkt.9.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ewa Żurawska
wyjaśniła, że GOPS w Opinogórze Górnej od 1 marca 2010 roku do 30 czerwca
2010 roku będzie realizował projekt konkursowy Pt: „Czas na aktywność”,
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji Społecznej Działanie 7.3
Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Wartość projektu wynosi
46.876,00 zł. Kwota ta jest w całości finansowana przez Unię Europejską.
Działania przewidziane w projekcie (kurs prawa jazdy kat.B, kurs opiekuna
osób starszych., kurs wizażu i doradztwa zawodowego) skierowane są do 16
kobiet-mieszkanek wsi popegerowskich. Następnie Kierownik GOPS
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 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia do
realizacji projektu Pt: „Czas na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3
Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.



Ad.nktJO.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ewa Żurawska
wyjaśniła, że GOPS w Opinogórze Górnej w roku 2010 będzie realizował
kolejny projekt systemowy Pt. „Program aktywnej integracji w Gminie
Opinogóra Górna”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI Promocja integracji
społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki
pomocy społecznej. Wartość projektu w 2010 roku wynosi 117.595,78 zł. Na
realizację powyższego projektu Gmina wniesie własny wkład w wysokości 10,5
% całkowitej wartości projektu, co stanowi 12.347,56 zł. Projekt skierowany jest
do osób bezrobotnych, narażonych na wykluczenie z życia społecznego z terenu
naszej gminy. Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna
wyżej wymienionych osób. Następnie Kierownik GOPS 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 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia do
realizacji projektu systemowego Pt: „Program aktywnej integracji w gminie
Opinogóra górna” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet
Vll Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej.

Ad.nktJ 1.

Sekretarz Gminy Beata Golasińska poinformowała, że na zebraniu
wiejskim mieszkańcy Chrzanówka zaproponowali nadanie nazw ulicom w
swojej miejscowości, a następnie wystąpili z wnioskiem do Rady Gminy. W
związku z powyższym Sekretarz Gminy 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 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie nadania nazwy
urzędowej ulicom na terenie wsi Chrzanówek.



Ad.nktJZ.

Prezes Towarzystwa Miłośników Opinogóry Zbigniew Ptasiewicz
poinformował, że w związku z prowadzoną akcją „Opinogórski Szlak Majowy”
'liox-varzystwo zwraca się z uprzejmą prośbą do sołtysów o dostarczenie
jakichkolwiek informacji ( historia powstania, archiwalne fotografie) na temat
kapliczek i krzyży przydrożnych położonych na terenie gminy Opinogóra
Górna. Informacje w dowolnej formie można składać u sołtysa lub w
sekretariacie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej. Udało już się
udokumentować ok. 80 kapliczek. Po zebraniu informacji opracujemy piękną
pamiątkę. Ponadto planujemy opracować Opinogórski słownik, oraz monografię
gminy. Na zakończenie w imieniu Towarzystwa Miłośników Opinogóry złożył
wszystkim życzenie Noworoczne.

Dyrektor Biura Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w
Płocku Janusz Sowiński zaprOponował ofertę ubezpieczenia dla rolników.
Poinformował, że przedstawicielem firmy z Płocka na terenie gminy Opinogóra
Górna jest Pani Maryla Konwerska zam. w Opinogórze Kolonia. Złożył
życzenia noworoczne oraz zachęcił do korzystania z ubezpieczenia z jego firmy.

Mieczysław Leszczyński przedstawił informacje na temat działalności
Spółki Wodnej, oraz zapoznał z pismem przesłanym go gminy w sprawie
dofinansowania w wysokości 30 tys. zł na działalność Spółek Wodnych.
Ponadto zapytał, czy przy odśnieżaniu dróg gminnych również: będą odśnieżane
drogi do prywatnych posesji zamieszkujących na koloniach.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił:

. jest w budżecie gminy zaplanowane 5 tys. zł z przeznaczeniem na
działalność Spółek Wodnych, z pismem za poznałem radnych na
posiedzeniach stałych Komisji,

. odśnieżane będą tylko drogi gminne, do prywatnych posesji drogi nie
były odśnieżane i nie będą odśnieżane

Ad.pkt.13.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:

- odbył się przetarg na budowę parkingu przy Szkole w Opinogórze
Górnej. Wpłynęło 7 ofert, najniższa oferta 181.066,97 zł,

. odbył się przetarg na remont Sali konferencyjnej, złożone zostały
2 oferty — jeszcze nie rozstrzygnięte,



o w czerwcu będziemy obchodzić 20-lecie samorządu gminnego,
planuje się na tą okoliczność, wybić Specjalne medale pamiątkowe
— koszt W granicach 20 tys. zł, można to wykonać dużo taniej, ale
niskiej jakości będą medale. Medale otrzymaliby radni i sołtysi,
którzy pełnili funkcję w okresie tych 20 lat. Ponadto radni
zaproponowali, aby przeznaczyć w granicach 50% diety (radni 100
zł, sołtysi 50 zł) na organizację uroczystości, ponieważ Urząd
Gminy nie może kupić nawet piwa,

- nastąpiła awaria pieca w Ośrodku Zdrowia, istnieje konieczność
wymiany pieca _ koszt 18 tys. zł. na razie podłączono piec
zastępczy

' moim marzenie jest utworzenie W gminie Opinogóra Górna
orkiestry strażackiej, która uświetniałaby różne imprezy
organizowane w gminie. Prośba, aby każde sołectwo dołożyło
cegiełkę i w przyszłym roku przeznaczyło 30% funduszu
sołeckiego na utworzenie orkiestry,

- w tym roku wydaliśmy około 10 tys. zł na oświetlenie świąteczne ~
dekoracyjne budynku Urzędu Gminy iplacu przed gminą,

«› nie będzie iimduszu na bieżące remonty dróg gminnych. Remonty
bieżące będą wykonywane w ramach funduszu sołeckiego. Fundusz
sołecki w naszej gminie stanowi ok. 320 tys. zł. Wiele gmin nie
zdecydowało się na utworzenie funduszu, twierdząc że jest to
rozdrobnienie wydatków. Każde sołectwo mogło przeznaczyć
fundusze na remonty dróg — sołtysi otym wiedzieli,

0 Wójt Gminy podziękował za pomoc w realizacji budżetu
Przewodniczącemu Rady Gminy, radnym, sołtysom i pracownikom
Urzędu Gminy , a jednocześnie podkreślił że mijający rok był
bardzo udany. Na budowę dróg pozyskaliśmy ponad 2, 7 mln. zł z
różnych źródeł. Możemy mieć satysfakcje, że zostało zbudowane
ponad 12 km. dróg gminnych asfaltowych oraz 4,6 km drogi
asfaltowej powiatowej — inwestycje stanowią 34 % wydatków
budżetu,

«- na zakończenie Wójt Gminy złożył wszystkim życzenia
noworoczne.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski również złożył wszystkim
obecnym i ich rodzinom życzenia noworoczne.

Sołtys wsi Wilkowo Małgorzata Filipowicz podziękowała za zbiórkę
pieniężna dla Stasia Skierkowskiego na protezę ręki. Ogólnie wpłynęły środki
finansowe w wysokości ponad 27 tys. zł.
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Ad.nkt.l4.

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Przewodniczący Rady Gminy
Jan Goździewski zamknął obrady XXXV Sesji Rady Gminy.

!

Protokółowała:
_

: c Rady Gminy

Elzbieta Borowska o dziewski
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