
PROTOKÓŁ NrIV/2015
z IV Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej

w dniu 27 lutego 2015 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 - 14
Radny nieobecny:
- Aneta Miklaszewska

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 Żórawska — Kierownik GOPS
Piotr Czyżyk — kierownik referatu infrastruktury, gospodarki
nieruchomościami, rolnymi i ochrony środowiska
Mieczysław Leszczyński — radny powiatu
Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji
JerzyNiedziałkowski. BS Opinogóra Górna

0. Sołtysi wg listy obecności
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Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska powitała radnych,
kierowników zakładów pracy, przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji,
sołtysów, Wójta Gminy i pracowników Urzędu Gminy. Stwierdziła kworum
władne do podejmowania prawomocnych uchwał oraz przeczytała porządek
obrad Rady Gminy. Porządek sesji przewidywał:

]. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy.
3. Podziękowanie za współpracę byłym sołtysom.
4. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące

uchwał sesyjnych.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Opinogóra Górna.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę
Opinogóra Górna Powiatowi Ciechanowskiemu.

.a?”



8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
Opinogóra Górna na rok 2015.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu
rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Opinogóra Górna.

lO.Wolne wnioski i zapytania.
] l.Sprawy biezace.
12.Zamknięcie obrad.

Ad.2kt.2.

Przewodniczący Rady Gminy Jolanta Grochowska poinformowała, że
protokół z III 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 III Sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
przyjęcie wniosku

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z III Sesji rady Gminy
Opinogóra Górna.

Ad.nkt.3.

Minuta ciszy w związku z uczczeniem zmarłego długoletniego sołtysa wsi
Pokojewo Jana Czaplickiego

Wójt Gminy Stanisław Wieteska w podziękowaniu za współpracę
wręczył dyplomy byłym sołtysom tj.: Agnieszka Wojciechowska, Leszek
Napiórkowski, Zygmunt Wiśniewski, Ewelina Król, Wiesław Głażewski, Aneta
Miklaszewska, Zdzisław Makowski, Piotr Salwin, Danuta Wysocka, Stanisław
Będźkowski, Stanisław Szczepanik, Teresa Michalska.

Następnie kazdy z nowo wybranych sołtysów przedstawił się imiennie: tj.
Katarzyna Brzozowska sołtys Bogucin, Waldemar Lewicki sołtys Chrzanówek,
Piotr Goździewski sołtys Długołęka, Paweł Niemierzycki sołtys Janowięta, Lech
Olewniczak sołtys Łęki, Jerzy Wójcicki sołtys Opinogóra Dolna, Dariusz
Żbikowski sołtys Pajewo Króle, Edyta Salwin sołtys Pałuki, Cezary Czaplicki
sołtys Pokojewo, Tomasz Szczypek sołtys Patory, Stanisława Będźkowska
sołtys Rabież, Andrzej Trawiński sołtys Wólka Łanięcka, Joanna Kwiatkowska
sołtys Zygmuntowo.



Ad.t.4.

Sołtysi i zaproszenie goście nie zgłosili wniosków ani zapytań
dotyczących uchwał sesyjnych.

Ad.pkt.5.

Sekretarz Gminy Beata Golasińska wyjaśniła proponowane zmiany w
Statucie Gminy Opinogóra Górna.

Przewodniczący Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie
stosownej uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zmian w Statucie
Gminy Opinogóra Górna.

Ad.2kt.6.

Kierownik GOPS Ewa Żórawska wyjaśniła proponowane zmiany w
Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej.

Przewodniczący Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie
stosownej uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie wprowadzenia
zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej.

Ad.pkt.7.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że Powiatowy Zarząd Dróg w
Ciechanowie zwrócił się z prośbą o przesuniecie dofinansowania w wysokości
100.000 zł z zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1203W Przywilcz-
Nieborzyn-Dzbonie” na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1236W
Opinogóra-Pałuki-Nieradowo”. Przebudowa drogi powiatowej Przywilcz-
Nieborzyn-Dzbonie na odcinku Dzbonie-Lipa w planowanym zakresie nie
będzie mogła być wykonana w 2015 roku ze względu na brak wsparcia
finansowego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych — etap II
BezpieczeństwoDostępność-Rozwój. Powiatowy Zarząd Dróg informuje, że
nadal czyni starania o pozyskanie środków na tą inwestycję ze środków Unii
Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2029.
Przesunięcie deklarowanego przez nasz samorząd dofinansowania w wysokości



100.000 zł z tego zadania na przebudowę drogi powiatowej Opinogóra-Pałuki-
Nieradowo pozwoli na kontynuację rozpoczętej w 2014 roku inwestycji oraz
umożliwi objecie jej szerszym zakresem z uwagi na ważną rolę tej drogi w
systemie komunikacyjnym powiatu i Gminy Opinogóra Górna.

Przewodniczący Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie
stosownej uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na tan radnych 15, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej przez Gminę Opinogóra Górna Powiatowi Ciechanowskiemu.

Ad.gkt.8.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik szczegółowo omówiła proponowane
zmiany w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2015.

Przewodniczący Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie
stosownej uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan radnych 15, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zmian w uchwale
budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2015.

Ad.2kt.9.

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
Małgorzata Kołakowska szczegółowo omówiła proponowane kryteria w
postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Opinogóra Górna.

Radny Robert Miklaszewski zaproponował wniosek o zmianę w projekcie
uchwały w @ 1 pnk.4 — który brzmiał „dzieci mieszkające W obwodzie szkoły, w
której funkcjonuje oddział przedszkolny — 1 punkt”, proponuje zwiększyć na
2 punkty.

Przewodniczący Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
wniosek radnego dotyczacy zwiększenia punktów z 1 na 2 punkty dla dzieci
mieszkających w obwodzie szkoły, w której funkcjonuje oddział przedszkolny.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła wniosek.



Przewodniczący Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie
uchwały z uwzględnieniem wcześniej przyjętego wniosku.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie określenia
kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opinogóra Górna.

Ad.pkt.10.

Radna Joanna Krakowska zgłosiła wniosek o zbudowanie chodnika przy
drodze powiatowej w Pałukach w kierunku cmentarza, oraz jej oświetlenie od
skrzyżowania dróg Opinogóra — Wróblewo w kierunku Pałuk

Sołtys z Opinogóry Górnej Grażyna Czarnecka zapytała kiedy będzie
ustawione lustro drogowe na zakręcie przy wjeździe na osiedle mieszkaniowe
w Opinogórze Górnej.

Radny powiatu Mieczysław Leszczyński podziękował za przychylne
podejście do dofinansowania budowy drogi Opinogóra —- Pałuki. Sprawę
budowy chodnika przy drodze w Pałukach w kierunku cmentarza i jej
oświetlenia przekaże do Starostwa.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że z Powiatowego Zarządu
Dróg w Ciechanowie jest pozytywna odpowiedż, lustro będzie w najbliższym
czasie ustawione.

Ad.pkt.l ].

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:

0 były ogłaszane przetargi na sprzedaż budynku z działką po byłej szkole w
Dzboniu i nieruchomość nie został sprzedana. Do pierwszego przetargu
wycena nieruchomości wynosiła 135.970 zł — ponieważ budynek z
działką nie został sprzedany, do następnego przetargu obniżono cenę 0
40% tj. do kwoty ok. 80 tys. zł i też nieruchomość nie została sprzedana.
W chwili obecnej jest konieczność naprawy dachu. Sprawa była
przedstawiona radnym na posiedzeniu stałych Komisji i zdecydowano
dach naprawiać,

. gmina posiada 0,5 ha działkę w Opinogórze Górnej naprzeciwko plebanii,
na której planowany był CPN. Wartość działki 180 tys. z VAT-em.



Działka nie została sprzedana. Sprawa była konsultowana na posiedzeniu
stałych Komisji Rady i radni zdecydowali obniżyć wartość działki o 30%,

. przygotowaliśmy pisma dla sołtysów z prośbą o powiadomienie
mieszkańców o obowiązku dokonania szczepień psów, wyznaczamy
termin do 20 marca br. Po tym terminie będą przeprowadzane kontrole,

. został zgłoszony wniosek, że we Władysławowie wieczorem są
wypuszczane psy. Prośba do naszego Dzielnicowego o wzmożenie
kontroli wtym sołectwie,

. jest propozycja, żeby w świetlicy w Opinogórze Górnej urządzić
świetlicę socjoterapeutyczną. W tym celu należy wykonać ogrzewanie
budynku. Świetlica będzie czynna codziennie, a dzieci będą mogły
uczestniczyć w różnych zajęciach, odrabiać lekcje, być może skorzystać z
posiłku. Remont i funkcjonowanie świetlicy sfinansujemy z funduszy
zebranych za sprzedaż napojów alkoholowych,

. są głosy mieszkańców o potrzebie budowy świetlic wiejskich. Na 39
sołectw w 17 są świetlice. Uważam, że tam gdzie jest zaangażowanie
mieszkańców, samorząd gminny powinien pomóc i jest propozycja, żeby
w 50% dofinansować budowę świetlic,

. jest duże zainteresowanie szczególnie kobiet siłownią w Gimnazjum w
Opinogórze Górnej. W związku z tym wpłynął wniosek o zakup drugiej
bieżni do siłowni. Koszt bieżni ok. 6 tys. zł. Jeżeli nie będzie głosów
przeciwnych uznam to za akceptacje i zakupimy drugą bieżnię,

. na poprzedniej Sesji Rady Gminy został zgłoszony wniosek żeby
nagrywać posiedzenia Rady. Podkreślam, że w jednej kadencji były
nagrywane posiedzenia i nikt się tym nie zainteresował ani nikt nie
sprawdzał. W związku z powyższym proszę Panią Przewodnicząca Rady
Gminy o przegłosowanie wniosku dotyczącego nagrywania posiedzeń.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała wniosek pod
głosowanie — czy nagrywać posiedzenia Rady Gminy

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, większością głosów ( 5 za, 8 przeciw, ] wstrzymujący)
zdecydowała żeby nie nagrywać posiedzeń Rady.



Wójt Gminy Stanisław Wieteska zaprosił wszystkich obecnych i ich żony
na uroczystość Dnia Kobiet, która odbędzie się w dniu 10 marca br. o godz. 1300
w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Uroczystość uświetni występ kabaretu
„Koń Polski” oraz soliści i zespoły wokalne działające przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Opinogórze Górnej.

Ad.2kt.12.

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Przewodniczący Rady Gminy
Jolanta Grochowska zamknęła obrady IV Sesji Rady Gminy.

Protźfźłpćgała:

Przewodnicz cy Rady Gminy

Elżbi ta B rowska J ta rochowska


