
PROTOKÓŁ mvn/2015
2 VII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej

w dniu 29 czerwca 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. 1130.

Stan radnych - 15
Uczestniczyło - 13
Radni nieobecni:
- Robert Miklaszewski
- Adam Rzepliński

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:
Stanisław Wieteska — Wójt Gminy
Małgorzata Kołakowska — Z-ca Wójta Gminy
Beata Golasińska — Sekretarz Gminy
Ewa Wójcik — Skarbnik Gminy
Alicja Stryczniewicz — inspektor ds. planowania i inwestycji
Elżbieta Pełka — inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony
środowiska

7. Pikus Marian — Izby Rolnicze
8. Jerzy Niedziałkowski. BS Opinogóra Górna
9.
1

PNU'PPJNT'”

Stanisław Leszczyński — Prezes GS „SCH”
O. Sołtysi wg listy obecności - 37

Pkt.] .

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska powitała radnych,
kierowników zakładów pracy, przedstawiciela Izby Rolniczej, sołtysów, Wójta
Gminy i pracowników Urzędu Gminy. Stwierdziła kworum władne do
podejmowania prawomocnych uchwał oraz przeczytała porządek obrad Rady
Gminy. Porządek sesji przewidywał:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy.
3. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące

uchwał sesyjnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa

rolnego w Gminie Opinogóra Górna na rok 2015.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości
Przedwojewo I.



6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości
Rąbież i Władysławowo.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Międzygminnego Związku
Regionu Ciechanowskiego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji
wyborczej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania
kandydatów na ławników

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

] 1.Wolne wnioski i zapytania.
] 2. Sprawy bieżące.
13.Zamknięcie obrad.

Ad.gkt.2.

Przewodniczący Rady Gminy Jolanta Grochowska poinformowała, że
protokół z VI 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 VI Sesji Rady Gminy z dnia 26 maja 2015 r.

Radny Jerzy Komorowski podkreślił, że radni mają możliwość
zapoznania się z treścią protokołu, nie wszyscy z tego korzystają, ja osobiście
zapoznałem się. Ale mam uwagi do treści protokołu, ponieważ nie wszystko jest
napisane, również nie ma wszystkich protokołów na stronie Urzędu Gminy.
Proszę żeby na bieżąco protokoły były umieszczane w BIP-e.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
przyjęcie wniosku

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

Ad.2kt.3.

Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące
uchwał sesyjnych — brak



Ad.gkt.4.

Alicja Stryczniewicz inspektor ds. planowania i inwestycji wyjaśniła, że
określenie średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie niezbędne jest
w celach ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji związanych z zabudową
zagrodową. Jednym z warunków wydania decyzji o warunkach zabudowy jest
sąsiedztwo zabudowy. Jeżeli inwestor realizuje budowę w ramach zabudowy
zagrodowej i powierzchnia jego gospodarstwa przekracza średnią powierzchnię
w gminie, nie jest wymagane sąsiedztwo zabudowy. Średnia powierzchnia
gospodarstwa w naszej gminie została ustalona na podstawie kart podatku
rolnego wg stanu na dzień 16 czerwca 2015 r., gdzie łączna powierzchnia
gospodarstw została podzielona przez ilość gospodarstw, tj. pow. 12.561 ha,
ilość 1131.

Przewodnicząca Rady Gminy wniosła o podjęcie stosownej uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 13, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie ustalenia średniej
powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Opinogóra Górna na rok 2015.

Ad.t.5.

Alicja Stryczniewicz inspektor ds. planowania i inwestycji wyjaśniła, że
uchwalenie planu miejscowego dla fragmentu miejscowości Przedwojewo
dotyczy jednej działki, która nie jest objęta planem. Mieszkańcy wsi
Przedwojewo wielokrotnie wnioskowali o przeznaczenie tego terenu na cele
boiska, placu zabaw, ewentualnie świetlicy wiejskiej. Jest to jedna z
największych miejscowości w gminie, w której nie ma terenów będących
własnością gminy, na których można by zrealizować tego typu obiekty. Dziełka
jest własnością ANR. Istnieje możliwość nieodpłatnego przejęcia tej działki od
Agencji pod warunkiem, że w planie miejscowym byłaby ona przeznaczona na
cele publiczne.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie
stosownej uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 13, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
fragmentu miejscowości Przedwojewo I.



Ad.t.6.

Alicja Stryczniewicz inspektor ds. planowania i inwestycji wyjaśniła, że
tereny wskazane w niniejszej uchwale położone są w miejscowości Rąbież i jest
to 1 działka oraz w miejscowości Władysławowo 3 działki. W miejscowości
Rąbież działka będzie przeznaczona na cele świetlicy wiejskiej, o co
mieszkańcy wnioskowali kilkakrotnie na zebraniach oraz zaangażowali się w
wyszukanie terenu, na którym mogłaby powstać świetlica. Teren ten został
oddzielony od planu Przedwojewo ze względu na to, że w Przedwojewie nie
będzie wniosku o zmianę przeznaczenia na cele nierolne tzw. „odrolnienie” ze
względu na klasę gruntów. W miejscowości Władysławowo kilka lat temu
wpłynął wniosek właściciela o opracowanie planu dla jego działki, jednak
najpierw wymagało to zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy. Działki te przeznaczone będą na cele
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie
stosownej uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych w sesji
uczestniczyło 13, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
fragmentów miejscowości Rąbież i Władysławowo.

Ad.t.7.

Elżbieta Pełka inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony
środowiska wyjaśniła, że w roku 2005 Gmina Opinogóra Górna wspólnie z
gminami powiatu pułtuskiego, makowskiego, przasnyskiego i ciechanowskiego
utworzyła Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego. Celem działania
związku było wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia
warunków niezbędnych do realizacji kompleksowego regionalnego programu
gospodarki odpadami na terenach gmin tworzących związek. Gminy będące
uczestnikami Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego uiszczały w
latach 2010-2013 na rzecz związku dobrowolne składki z przeznaczeniem na
realizację przedsięwzięcia pn.”Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki
Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego”. Na rzecz
funkcjonowania tego związku coroczna składka bieżąca z naszej gminy
wynosiła 9.600 zł, natomiast składka inwestycyjna na planowane zadanie
60.180 zł. Przystąpienie przez związek do rzeczowej realizacji projektu pn.
Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla
Gmin Regionu Ciechanowskiego uzależnione było od podjęcia przez
Zgromadzenie Związku uchwał zmieniających wieloletnią Prognozę Finansową



i budżet związku na rok 2013. Na posiedzeniu Zgromadzenia MZRC w dniu 7
maja 2013 r. przedłożony przez Zarząd Związku projekt uchwał w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej nie został podjęty przez Zgromadzenie. W
związku z powyższym nie podjęcie uchwały spowodowało zablokowanie
zgromadzonych środków na realizację inwestycji. Zgromadzone środki w
postaci składek na realizację przedsięwzięcia zostały uczestnikom związku
zwrócone. W związku z koniecznością wyrejestrowania z rejestru związków
międzygminnych MZRC konieczne jest podjęcie uchwały o rozwiązaniu
związku.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie
stosownej uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na san radnych 15, w sesji
uczestniczyło 13, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie rozwiązania
Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego.

Ad.gkt.8.

Sekretarz Gminy Beata Golasińska wyjaśniła, że w związku z
przeprowadzonym remontem świetlicy wiejskiej w Rembówku proponuje się
zmianę dotychczasowej siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 z
budynku OSP w Długołęce do świetlicy wiejskiej w Rembówku. Wpłynie to
zdecydowanie na poprawę warunków lokalnych siedziby obwodowej komisji
wyborczej.

Radny Robert Goździewski stwierdził, że jest dla niego zaskoczeniem
zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej, czy nie jest to złośliwość,
przecież nigdy mieszkańcy Długołęki ani strażacy nie mieli zastrzeżeń do
lokalu, nie było nieporozumień i nagle zmieniamy siedzibę.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że nie jest to złośliwość, ale
warunki w świetlicy w Rembówku po przeprowadzonym remoncie znacznie są
lepsze niż w Długołęce. Kieruję słowa podziękowania dla strażaków za
udostępnienie lokalu na wybory, ale my w dalszym ciągu nie rezygnujemy z
korzystania z tego lokalu, jeżeli będą większe imprezy gminne to będziemy się
zwracać o jego użyczenie.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie
stosownej uchwały.



Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan radnych 15, w sesji
uczestniczyło 13, większością głosów ( 12 za, 1 przeciwny) przyjęła Uchwałę w
sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.

Ad.t.9.

Sekretarz Gminy Beata Golasińska wyjaśniła, że Rada Gminy jest
zobowiązana powołać zespół do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników
do Sadu Rejonowego w Ciechanowie. Zadaniem tego zespołu będzie
przygotowanie i przedstawienie Radzie Gminy przed przystąpieniem do
wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 — 2019 roku
opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełniania przez
nich wymogów określonych w ustawie — Prawo o ustroju sadów powszechnych.

Radni z sali podali kandydatów do zespołu, którzy wyrazili zgodę na:
- Przewodniczącego zespołu — Z-ce Wójta Gminy Małgorzatę Kołakowska
- Vice Przewodniczącego zespołu — radnego Rafała Olewniczaka
- członka zespołu - radną Anetę Miklaszewska
- członka zespołu - dzielnicowego Tomasza Żebrowskiego

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie
stosownej uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan radnych 15, w sesji
uczestniczyło 13, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie powołania zespołu
do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników.

Ad.t.10.

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

Radny Jerzy Komorowski poprosił o szersze wyjaśnienie remontu i
modernizacji świetlicy oraz przeniesienia garażu w Woli Wierzbowskiej

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że 12 września br. będzie
uroczystość 100-lecia Szkoły w Woli Wierzbowskiej, aby poprawić estetykę
planujemy pomalować trzy ściany. Ponieważ nie wiemy jaka będzie pogoda w
dniu uroczystości to musimy być przygotowani na oficjalną część uroczystości
w świetlicy. Pomysł z przeniesieniem garażu jest pomysłem nierealnym,
ponieważ jest to na uboczu, a garaż strażacki powinien być w centrum
miejscowości. Również nie da się powiększyć świetlicy o toalety, ponieważ nie
otrzymamy na to zezwolenia.



Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie
stosownej uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan radnych 15, w sesji
uczestniczyło 13, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zmiany w uchwale
budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2015.

Ad.p_kt.l ].

Sołtys z Pator Tomasz Szczypek zgłosił, że sąsiad Szwejkowski Andrzej
ma problem z dowozem pasz dla zwierząt ponieważ ma za wąską drogę
dojazdową do swojej posesji.

Sołtys z Łęk Lech Olewniczak zapytał, czy w tym roku będą wycinane
krzewy przydrożne przez pracowników interwencyjnych.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił:
. krzewy w Łękach były niedawno wycinane i w tej chwili nie będą

wycinane, ponieważ planowana jest modernizacja drogi w Łękach i wtedy
będą wycięte,

. zatrudnienie pracowników interwencyjnych będzie na tyle na ile to będzie
konieczne. Jest to dla nas zobowiązujące i kosztowne, ponieważ najpierw
zatrudniamy na trzy miesiące i my pokrywamy 50% ich wynagrodzenia,
następnie jesteśmy zobowiązani zatrudnić ich na co najmniej jeden
miesiąc i wtedy w całości my finansujemy ich wynagrodzenie

Ad.pkt.12.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:
0 są pytania odnośnie włączenia nowych oświetleń ulicznych. Ja osobiście

jestem temu na razie przeciwny. Uważam, że najważniejsze są budowy
dróg. Mamy opracowane 10 dokumentacji i nie wiemy czy wszystko w
100 % wykonany. Z funduszy unijnych będzie można nadal korzystać
tylko na drogi 300 tys. zł w tym okresie finansowania, resztę będziemy
się starali pozyskać z tzw. shetynówki. Jeżeli nie pozyskamy funduszy z
zewnątrz będziemy zmuszeni wyłożyć własne fundusze i dlatego
oświetlenie na razie proponuję odłożyć w czasie,

. sprawa wyrzucania kamieni na pobocza drogi, podczas obcinania trawy
została uszkodzona nasza kosiarka. W związku z powyższym zwracam się
z prośbą o sprzątnięcie tych kamieni, w przypadku nie sprzątnięcia
kamieni zgłosimy to do dzielnicowego i będą nakładane mandaty,



z satysfakcją informuję, że po długim czasie udało się zakończyć
modernizację stacji uzdatniania wody w Opinogórze Górnej,
po raz pierwszy w galowych strojach zagrała na pikniku opinogórskim
orkiestra dęta trzech pokoleń. Orkiestra reprezentowała się bardzo dobrze,
30 sierpnia br. planujemy dożynki gminne, które odbędą się w Pałukach.
W związku z powyższym prosimy sołtysów o przygotowanie
poczęstunków, na które sołectwa otrzymają po 300 zł oraz proszę o
zebranie kłosów i przygotowanie wieńców dożynkowych. W sprawie
dożynek proszę kontaktować się z Pania Małgorzatą Kołakowska.

Sołtysi proponowali zwiększenie kwoty do 400 zł na przygotowanie
poczęstunku, na co Wójt Gminy wyraził zgodę

zgodnie z propozycją odbyła się wycieczka sołtysów i radnych do
Kazimierza Dolnego, uczestnicy byli bardzo zadowoleni,
28 czerwca br odbyły się zawody wędkarskie o puchar Wójta. Pierwsze
miejsce zajął P. Henryk Chojnacki, drugie jego syn,
19 lipca odbędą się w Krasnym Międzygminne Zawody Strażackie,
22 lub 23 sierpnia planujemy zorganizować rajd rowerowy do Krasnego z
przejażdżką kolejką,
w naszej gminie bardzo prężnie działa firma FASTE, większość
produktów jest produkowana w Zygmuntowie. W ubiegłą sobotę firma
obchodziła 30-lecie działalności. Zwróciłem się do firmy o
zarejestrowanie się w naszej gminie, ponieważ wpływałby duży podatek
do gminy

Radny Jerzy Komorowski stwierdził, że na pikniku opinogórskim było słabe
nagłośnienie oraz zapytał za ile zagrał zespół AKCENT.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że zespół zagrał za 9,500 zł,
impreza duża, a nagłośnienie było takie jakie mieliśmy.

Sołtys z Opinogóry Górnej Grażyna Czemecka zaproponowała, żeby w tym
roku stoiska z poczęstunkiem przygotowały inne sołectwa niż w zeszłym roku.

Pani Małgorzata Kołakowska stwierdziła, że w dożynkach najważniejsze są
wieńce dożynkowe i chcielibyśmy aby ich było 39. Sprawa poczęstunku, to nie
eliminujmy tych sołectw co przygotowywały dania w ubiegłym roku, może tez
chcą przygotować. Prośba tylko żeby nie przygotowywać np. karkówki, bo taka
potrawa drogo kosztuje, lepiej przygotować dania tańsze a więcej ilościowo.



Ad.t.l3.

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

PtŻ
'łowała: Przewodnic ący Rady Gminy

Elżbieta Borowska Jolant chowska


