
PROTOKÓŁ NrXXXVI/LQ
z XXXVI Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej

w dniu 28 Stycznia 2010 r. w lokalu Urzędu Gminy W Opinogórze Górnej
pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy

Jana Goździewskiego.

Obrady rozpoczęto o godz. 1000 i zakończono o godz. 1200.

Stan radnych - 15
Uczestniczyło - 13
Radny nieobecny:
- Krzysztof Szczypek
- 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
Alicja Stryczniewicz —- podinspektor ds. planowania i inwestycji
Elżbieta Pełka-Karpińska — inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej
i ochrony środowiska

8. Emil Świszcz — inspektor ds. promocji gminy
9. Janusz Sosnowski — radny powiatu
10. Andrzej Chmielewski— Komendant Posterunku
l l.Jerzy Niedziałkowski— Bank Spółdzielczy
12.Mieczysław Piotrowski — Przewodniczący Kółek i Organizacji

Rolniczych
13.Grażyna Baj gier Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzboniu
14.Miklaszewski Marek i Miklaszewski Mariusz — operatorzy Sprzętu

odśniezaj ącego
15.Sołtysi wg listy obecności »— 31
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Pkt.l.

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. Przyjęcie protokółu z XXXV Sesji Rady Gminy.



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

4. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2010 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w
Dzboniu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu Pt.:
„Edukacja bez porażek” Nr POKL.09.01.02—14-145/09 dofinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego złożonego w ramach
Działania 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”
Poddziałanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszanie różnic W jakości usług edukacyjnych PO

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu Pt. „Dążymy
do celu” Nr POKL.09.01.02—14-149/09 dofinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego złożonego w ramach Działania 9.1
„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie
9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług
edukacyjnych PO KL”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10.Sprawy bieżące.
1 1.Zamknięcie obrad.

Ad.pkt.2.

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

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski dał pod głosowanie
przyjęcie wniosku.

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



Ad.gkt.3.

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

Ad.nktA.

Ewa Żórawska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
zapoznała z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok, jak też z
preliminarzem wydatków na realizacje w/w programu.. 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 Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok.

Ad.nktS.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że w roku szkolnym
2009/2010 w Szkole Podstawowej w Dzboniu uczy się 29 dzieci w klasach I-Vl
oraz 13 w oddziale przedszkolnym W tym dziewięcioro 4 i 5-latków. Ze
względu na bardzo małą liczbę dzieci nie funkcjonuje klasa I i V. Z danych
ewidencji ludności wynika, iż w roku szkolnym 2010/2011 obowiązkowi
szkolnemu podlegać będzie 23 uczniów w klasach I-VI i 10 w oddziale
przedszkolnym. Z tego tylko 3 uczniów byłoby w klasie 1. Tak więc w roku
szkolnym 2010/2011 nie będzie utworzona klasa I. Jak wynika z naszego
rozeznania dzieci z Przedwojewa i Kotermania w większości uczęszczają do
szkół w Ciechanowie. Faktycznie więc w Dzboniu uczyłoby się ok. 20 dzieci. W
przypadku likwidacji szkoły w Dzboniu miejscowości Dzbonie, Bacze, Jałowa
Wieś, Kotermań i Przedwojewo znajdą się w obwodzie szkolnym Szkoły
Podstawowej w Opinogórze Górnej, natomiast dzieci z miejscowości Janowięta,
Kołaki Kwasy i Rąbież w obwodzie szkolnym Szkoły Podstawowej w Woli
Wierzbowskiej. W Szkole Podstawowej w Opinogórze Górnej i w Woli
Wierzbowskiej uczniowie będą mieć zapewnione bardzo dobre warunki
lokalowe, przestronne sale lekcyjne, baze i wyposażenie szkoły. Subwencja na
1 ucznia w naszej gminie wynosi 6911,69 zł, natomiast koszt utrzymania
1 dziecka w Szkole Podstawowej w Dzboniu wynosi 14.331,68 zł. Roczne
utrzymanie tej placówki łącznie z oddziałem „0” wyniosło w 2009 r.



530.272,13 zł. z czego subwencja oświatowa na tą szkołę 255.732,53 zł. Gmina
dołożyła 274.539,60 zł. W przypadku likwidacji szkoły gmina będzie ponosić
tylko koszty dowożenia, co i tak jest obowiązkiem samorządu. W szkole
zatrudnionych jest 8 nauczycieli, z tego 6 w pełnym wymiarze godzin oraz jeden
na 6/18 ijeden na 4/ 18 etatu. W przypadku likwidacji szkoły w Dzboniu istnieje
możliwość zatrudnienia jednego nauczyciela w innej placówce oświatowej na
terenie naszej gminy. Z pozostałymi nauczycielami zostanie rozwiązany
stosunek pracy oraz zostanie wypłacona odprawa pieniężna na podstawie
obowiązujących przepisów. Z pojawieniem się wolnych miejsc pracy w
szkołach na terenie naszej gminy, każdy nauczyciel likwidowanej szkoły będzie
miał pierwszeństwo zatrudnienia. Mając na uwadze prognozy demograficzne
oraz niewspółmierny do ilości uczniów koszt utrzymania szkoły zasadne jest
podjecie uchwały o likwidacji tej placówki.

Sekretarz Gminy Beata Golasińska przedstawiła projekt uchwały w
sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Dzboniu.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjecie
Uchwały

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło ”13 radnych, większością głosów (12 za, 1 wstrzymujący) przyjęła
Uchwałę w Sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Dzboniu.

Ad.]gktń.

Inspektor ds. promocji Gminy Emil Świszcz wyjaśnił, że w związku z
ogłoszeniem konkursu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów
Unijnych, Gmina Opinogóra Górna złożyła wniosek o dofinansowanie ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu w ramach — Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach. Komisja Oceny Projektów
pozytywnie oceniła wniosek, przyznając fundusze na jego realizację w kwocie
597.366,00 zł. Projekt opiewa na wartość 615.906,00 zł w tym wkład
niepieniężny o wartości 18.540,00 zł. Realizacja projektu nastąpi po podjęciu
Uchwały Rady Gminy pozwalającej na rozpoczęcie prac przy tym zadaniu.
Projekt skierowany jest do 470 osobowej grupy dzieci ze szkół znajdujących się
na terenie naszej Gminy. W związku z tym przewidzieliśmy 6 grup zajęć języka
angielskiego w wymiarze 60 godz. 6 grup zajęć języka angielskiego
zakończone egzaminem TELC w wymiarze 120 godz., 4 grupy zajęć
informatyki w wymiarze 60 godz., 3 grupy zajęć informatyki zakończonych
egzaminem ECDL w wymiarze 120 godz., 31 grup zajęć wyrównujących w
wymiarze 30 godz., 12 grup zajęć rozszerzających z przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych w wymiarze 60 godz., 3 grupy warsztatów



psychologicznych W wymiarze 10 godz., oraz 4 grupy zajęć korekcyjno-
kompensacyjnych w wymiarze 90 godz. Planowane rozpoczęcie zajęć 15 luty
2010 rok. Następnie inspektor ds. promocji gminy przedstawił stosowny
projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goz'dziewski wniósł o podjęcie
uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 13, jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia do
realizacji projektu Pt.: „Edukacja bez porażek” Nr POKL.09.01.02-14-l45/09
dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego złożonego w
ramach Działania 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”
Poddziałanie 9.1.2 „ Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o
utrudnionym dostępie koedukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług
edukacji PO KL”.

Ad.t.7.

Emil Świszcz inspektor ds. promocji gminy wyjaśnił, że w związku z
ogłoszeniem konkursu zamkniętego Nr l/PO KL/9.1.2/2009 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 9.1 Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług
edukacyjnych. Komisja Oceny Projektów pozytywnie oceniła wniosek,
przyznając fundusze na jego realizację w kwocie 577.193,00 zł. Projekt opiewa
na wartość 611.193,00 zł, w tym wkład niepieniężny o wartości l9.440,00 zł.
Realizacja projektu nastąpi po podjęciu Uchwały Rady Gminy pozwalaj ącej na
rozpoczęcie prac przy tym zadaniu. Projekt skierowany jest do 450 osobowej
grupy dzieci ze szkół znajdujących się na terenie naszej Gminy. W związku z
tym przewidziane jest 6 grup zajęć języka angielskiego w wymiarze 60 godz., 6
grup zajęć języka angielskiego zakończone egzaminem TELC w wymiarze 120
godz., 4 grupy zajęć informatyki w wymiarze 60 godz., 3 grupy zajęć
informatyki zakończonych egzaminem TCDL w wymiarze 120 godz., 31 grup
zajęć wyrównujących w wymiarze 30 godz., 12 grup zajęć rozszerzających z
przedmiotów matematyczno przyrodniczych w wymiarze 60 godz., 3 grupy
warsztatów psychologicznych w wymiarze 10 godz., oraz 4 grupy zajęć
korekcyjno-kompensacyjnych w wymiarze 90 godz. Planowane rozpoczęcie



zajęć 15 pażdziernika 2010 roku. Następnie inspektor ds. promocji gminy
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 przyjęcia do
realizacji projektu Pt. „Dążymy do celu” Nr POKL.09.01.02-14-149/09
dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego złożonego w
ramach Działania 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie
9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych PO KL”.

Ad.nkt.8.

Ewa Wójcik Skarbnik Gminy poinformowała o propozycjach zmian w
budżecie gminy na 2010 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 13, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2010 rok.

Ad.pkt.9.

Sołtys z sołectwa Bacze Andrzej Konwerski zapytał kiedy będzie
odśnieżona droga w Baczach, oraz droga Bacze — Opinogóra Dolna. Samochody
odbierające mleko od rolników nie chcą przyjeżdżać po mleko.

Sołtys z Pokojowa Jan Czaplicki stwierdził, że jest za wąsko odśnieżona
droga do Pokojowa, jest zrobiony jeden ślad, i teraz powinna się szerzej
odśnieżyć dmuchawą.

Sołtys z Rembówko Halina Rzeczkowska zgłosiła potrzebę odśnieżania
drogi do Rembówko, oraz sołtys z Wilkowa Małgorzata Filipowicz potrzebę
odśnieżenia drogi do Wilkowa.



Sołtys z Pałuk Gołąb Teresa zgłosiła potrzebę posypania piaskiem zakrętu
w Pałukach do Przytoki.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski poinformował, że o
dofinansowanie funduszy unijnych na budowę drogi do Janowiąt jest złożony
wniosek, który został zakwalifikowany w rezerwie. Wójt Gminy wyszedł
naprzeciw mieszkańcom i zaproponował zbudowanie części tej drogi od strony
Dzbonia do skrzyżowania w Janowiętach z uwagi na bardziej zwartą zabudowę
przy tym odcinku drogi. Części mieszkańcom Janowiąt ta propozycja się nie
spodobała i zwrócili się z prośbą o zmianę decyzji i pobudowanie drogi od
strony Wierzbowa. Odbyło się zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy
przegłosowali budowę odcinka drogi od strony Wierzbowa. Pozostali
mieszkańcy z uwagi na ich nieobecność na zebraniu nie zgadzali się z wynikiem
głosowania. W związku z powyższym radni odbyli wizję lokalną drogi do
Janowiąt i w głosowaniu jawnym większością głosów zdecydowali o budowie
drogi od Janowiąt w kierunku Dzbonia. Mimo to mieszkańcy ponownie
zwracają się z prośbą o zmianę decyzji. Sprawa była dyskutowana na
posiedzeniach stałych Komisji Rady Gminy i radni zdecydowanie podtrzymują
wcześniejszą decyzje o pobudowaniu drogi asfaltowej od Dzbonia do
skrzyżowania "w Janowiętach. Ponadto Przewodniczący Rady Gminy zgłosił
wniosek o modernizacje linii energetycznej w rejonie Trętowa, Pator,
Rembówko, Sosnowa - związku z dużym spadkiem napięcia.

Sołtys Jerzy Waśniewski również zgłosił wniosek o modernizację linii
energetycznej w rej onie Chrzanówka.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że proponował budowę drogi
do Janowiąt bez chodnika, w związku z tym, Że wniosek o dofinansowanie
budowy tej drogi jest w rezerwie i nie wiemy w jakim czasie otrzymamy
decyzję, należy budować drogę zgodnie z dokumentacja czyli również z
chodnikiem. W sprawie modernizacji linii energetycznej wystąpimy z pismem
do Zakładu Energetycznego.

Ad.nktJ 0.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:
. staramy się uporządkować sprawy własnościowe świetlic w Kołakach

Kwasach i Wierzbowie, ponieważ na te, które nie są naszą własnością nie
możemy na remonty wydatkować pieniędzy,

« przygotowujemy złożenie wniosku do Sądu o przejęcie gruntów peprzez
zasiedzenie świetlicy w Dzboniu,

. na odśnieżanie na dzień dzisiejszy wydatkowano już ponad 50 tys. zł.
Ciągniki były uruchomione i drogi sukcesywnie odśnieżane. Jest 40



sołectw i 90 km. dróg gminnych, w pierwszej kolejności odśnieżaliśmy
drogi do gminy, szkoły, autobusu do sołectwa, a następnie pozostałe. Od
razu nie da się wszystkich dróg odśnieżyć, proszę o cierpliwość. Za
organizacje odśnieżania odpowiada pracownik Urzędu Gminy Pan
Sławomir Kulaszewski i proszę bezpośrednio do niego zgłaszać. Ponadto
Panowie odśnieżający po wykonaniu usługi zobowiązani są potwierdzić
ją podpisem sołtysa danej wsi. Droga do Pokojowa jest drogą powiatową
i należy bezpośrednio zgłaszać o odśnieżanie do powiatu. Droga Bacze «—
Opinogóra Dolna to będzie w dalszej kolejności odśnieżana., ponieważ tej
drogi normalny spych nie odśnieży, trzeba skierować fadromę lub
dmuchawę i koszt będzie bardzo duży. Mieszkańcy maja dojazd do
Opinogóry przez Dzbonie ( 2 km. dalej). Droga ta jest na bieżąco
odśnieżana.

Sołtys z miejscowości Bacze Andrzej Konwerski zaprosił Wójta Gminy na
zebranie wiejskie celem wyjaśnienie spraw odśnieżania dróg gminnych. Ponadto
podkreślił, że jeżeli chodziło o dopłatę do biletów szkolnych to pod uwagę brało
się naj krótszą trasę do szkoły, teraz Wójt Gminy proponuje objazd dalszą drogą
przez Dzbonie.

Radny powiatu Janusz Sosnowski wyjaśnił, że powiat też ma ustaloną
kolejność odśnieżania. Powołany został Sztab odśnieżający, przyjmuje on
zgłoszenia, ale odśnieżanie następuje po zaprzestaniu opadów. W pierwszej
kolejności odśnieżane są drogi do gmin po zaprzestaniu opadów w ciągu
8 godzin, w drugiej kolejności po zaprzestaniu opadów w ciągu 16 godzin i
trzecia kolejność dróg to w ciągu 24 godzin po zaprzestaniu opadów.

Inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Elżbieta
Pełka—Karpińska poinformowała, że jest podpisana umowa na odbiór padłych
zwierzat z Przedsiębiorstwem Przemysłowo—Handlowym Hetman Sp. z.o.o
Florianów

Ad.nktJ ] .

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