
PRO T 0 KÓŁ Nr VIII/2015
z Nadzwyczajnej VIII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej
w dniu 24 lipca2015 r. w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej

pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Gminy Jolanty Grochowskiej

Obrady rozpoczęto o godz. 1000 i zakończono o godz. 1100.

Stan radnych - 15
Uczestniczyło - 15

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

]. Stanisław Wieteska — Wójt Gminy
2. Małgorzata Kołakowska — Z-ca Wójta Gminy
3. Beata Golasińska — Sekretarz Gminy
4. Ewa Wójcik — Skarbnik Gminy
5.

Pkt. 1 .

Paweł Kluczek — podinspektor ds. zamówień publicznych

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

].
2.
3.

xl?

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu 2 VII Sesji Rady Gminy.
Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta
Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
Podjęcie uchwały w sprawie współpracy z Fundacją Partnerska Grupa
Lokalnego Działania „Ciuchcia Krasińskich” przy realizacji poddziałania
„Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
Opinogóra Górna na rok 2015.
Wolne wnioski i zapytania.

. Sprawy bieżące.
Zamknięcie obrad.



Ad.t.2.

Przewodniczący Rady Gminy Jolanta Grochowska poinformowała, że
protokół 2 VII 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 2 VII Sesji Rady Gminy z dnia 29 czerwca
2015 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
przyjęcie wniosku

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół 2 VII Sesji Rady Gminy
Opinogóra Górna.

Ad.t.3.

Z-ca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że wpłynęły dwie
kandydatury na ławników tj. Beata Teresa Golasińska i Halina Prusik. Prawo o
ustroju sadów powszechnych zobowiązuje Radę Gminy do zasięgnięcia od
Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o tych kandydatach. W
związku z powyższym przygotowany jest stosowny projekt uchwały.

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 zasięgnięcia od
Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Ad.2kt.4.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że została zwołana
nadzwyczajna sesja rady gminy między innymi z powodów formalnych.
Dotychczas należeliśmy do Fundacji Partnerska Grupa Lokalna „Ciuchcia
Krasińskich” . W chwili obecnej Fundacja przekształciła się w Stowarzyszenie i
aby wystąpić o dodatkowe fundusze musimy podjąć stosowną uchwałę.

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 współpracy ze
Stowarzyszeniem Partnerska Grupa Lokalnego Działania „Ciuchcia



Krasińskich” przy realizacji poddziałania — „Wsparcie przygotowawcze”
objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ad.t.5.

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

Radny Jerzy Komorowski zapytał, czy rodzice posyłając dzieci do
przedszkola muszą posłać je do swojego rejonu czy mogą wybierać inne
przedszkola.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że dziecko można posłać do
każdego innego przedszkola, ponieważ za dzieckiem idą pieniądze

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie
stosownej uchwały.

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

Ad.nkt.6.

Radna Joanna Krakowska zapytała, czy jest możliwość pozyskania
starych komputerów z Urzędu Gminy do świetlicy w Pałukach.

Radna Jolanta Grochowska zgłosiła wnioski:
. naprawa dachu na budynku socjalnym w Kołaczkowie,
. wycięcie drzewa przydrożnego (jesion) na zakręcie w Czemicach, które

stanowi niebezpieczeństwo w ruchu drogowym,
. ustawienie lustra drogowego na skrzyżowaniu w Pałukach — na przeciwko

plebanii,
. zapytała czy jest możliwość pozyskania samochodu strażackiego dla OSP

Kołaczków,

Radny Jerzy Klimkowski zgłosił wniosek o wykoszenie rowu
melioracyjnego w Przedwojewie naprzeciwko byłej Stacji w kierunku
Opinogóry.

Radny Adam Gąsiorowski zapytał co z decyzja dotyczącą wiatraków.



Radny Andrzej Konwerski poruszył sprawy:
o w mediach Pani Kopacz mówi, że poszkodowani podczas wichury

otrzymają po 6 tys. zł, a jak ta pomoc finansowa przedstawia się w
naszej gminie,

' nie wszyscy rolnicy maja ubezpieczony zasiew rzepaku, podczas wichury
w dużym procencie rzepak został wymłócony, kto ma ubezpieczenie
dostanie odszkodowanie, a co z tymi, którzy nie mają ubezpieczonego,
czy będą mogli zgłosić się o pomoc np. w umorzeniu podatku,

. przy drodze na kolonię w Baczach po wichurze zwisają gałęzie, drzewa
są stare i należy je usunąć ponieważ zagrażają uczestnikom ruchu
drogowego.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił:

. sprawa samochodu strażackiego wyjaśni się za około dwa tygodnie,
ponieważ pojawiła się możliwość pozyskania samochodu nowego,

. odnośnie wiatraków - nie możemy wydać decyzji, ponieważ Kolegium
uchyliło poprzednią decyzję i musimy jeszcze raz sprawę przeanalizować,

. nie jest do końca tak jak mówi Pani Kopacz. Gminy otrzymały konkretne
wytyczne i tych wytycznych musimy się trzymać. W naszej gminie są
różne uszkodzenia : domu, stodoły, oboro-stodoły, wiaty. Żadna z gmin
dotychczas nie wypłacała po 6 tys. zł, a Pani Kopacz nie dopowiedziała,
że jest to pomoc tylko na uszkodzone budynki mieszkalne i takie pismo
wyjaśniające prześlemy do sołtysów. Ponadto wystąpiliśmy do
Wojewody o powołanie odpowiedniej Komisji, która będzie jeździła z
wizją lokalna w terenie do poszkodowanych. W dniu wichury i w
następnym osobiście byłem prawie u wszystkich poszkodowanych.
Będziemy dokładnie rozpatrywać sprawę odszkodowań, ponieważ
wytyczne są bardzo konkretne i wiele osób nie zaliczy się do
odszkodowań, więc na pewno będzie też możliwość umorzeń podatku,

. droga na kolonię w Baczach jest planowana do modernizacji i wtedy
miały być wycięte drzewa, ale jeżeli jest taki problem wystąpimy do
Starostwa o zgodę na wycięcie,
również wystąpimy o wycięcie jesionu z pasa drogowego w Czemicach,
wystąpimy do Spółki Wodnej o wycięcie rowu melioracyjnego w
Przedwojewie,

. w Kołaczkowie jest przygotowana dokumentacja na adaptacje dwóch
mieszkań socjalnych, będziemy składać wniosek o dofinansowanie i
wtedy również załatwimy sprawę dachu,

. wystąpimy o zainstalowanie lustra drogowego na skrzyżowaniu w
Pałukach,



Pani Beata Golasińska Sekretarz Gminy wyjaśniła, że z przekazaniem
starych komputerów z Urzędu Gminy do świetlicy w Pałukach to nie jest
taka prosta sprawa. Na komputerach są dane osobowe, które trzeba byłoby
wykasować - wymienić dyski, jest to kosztowne i nieopłacalne,

Kierownik GOPR Ewa Żórawska poinformowała, że na terenie naszej
gminy jest 7 budynków dotkniętych stratami. Na dzień dzisiejszy z pomocy
społecznej przyznaliśmy po 2 tys. zł i wystąpiliśmy do Wojewody, żeby
otrzymali po 6 tys. zł, nie wiemy ile otrzymamy.

Radny Robert Goździewski zaproponował, żeby w hydroforni w Trętowie
zainstalować agregat prądotwórczy, ponieważ po ostatniej wichurze nie było
prądu i rolnicy mieli duży problem z pojeniem bydła.

Radny Kazimierz Wiśniewski zapytał dlaczego są tak częste przerwy w
prądzie a wpływa to bardzo źle na sprzęt gospodarstwa domowego.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił:

. po ostatniej wichurze Dyrektor Stępka przysłał elektryka i został w
hydroforni w Trętowie podłączony prywatny agregat prądotwórczy. ZUW
Mława obsługuje naszą gminę i nie byłoby problemu z zainstalowaniem
agregatu, ale jeżeli zainstalujemy, to ZUW będzie musiał podnieść cenę
wody. Na razie jest propozycja zainstalowania agregatu w hydroforni w
Kołaczkowie bez podnoszenia ceny za wodę, na pewno z czasem i
hydrofomia w Trętowie też doczeka się agregatu,

. w sprawie przerw w dostawie prądu wystąpimy do zakładu
energetycznego.

Ad.t.7.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:

o jest przygotowywana dokumentacja na termomodemizację szkół i
budynku Urzędu Gminy (bez poczty i banku),

. przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie modernizacji drogi
Bacze — Opinogóra,

. jest przygotowana dokumentacja na adaptację budynku po byłym
posterunku, ale na dzień dzisiejszy jest możliwość pozyskania na ten cel
tylko 10 %. Do roku 2017 powinniśmy przygotować lokal dla trzy-
latków. W związku z powyższym proponuję na razie poczekać, może
pojawią się lepsze warunki do skorzystania, a jeżeli nie to wtedy ze
swoich funduszy będziemy przygotowywać,



. jest opracowane Studium Rozwoju Gminy Opinogóra Górna, zachęcam
do wglądu,

. po ostatniej wichurze okazało się, że jest za mało plandek. Zleciłem
zakupienie kilku plandek, które będą składowane w Urzędzie Gminy,

. przygotowujemy się do dożynek gminnych, które odbędą się 30 sierpnia
br. w Pałukach. Podziękowania kieruję dla radnej Pani Joanny
Krakowskiej oraz sołtysa Pani Edyty Salwin za przygotowanie terenu, na
którym odbędzie się impreza dożynkowa. Planujemy zakupić na tą
imprezę 18 namiotów (żeby mieć własne a nie wypożyczać) na
wystawienie przygotowanych przez sołectwa potraw. Prosimy, żeby
wszystkie sołectwa wzięły udział w dożynkach i przygotowały skromne,
symboliczne wieńce. Po raz drugi zagra na dożynkach w Pałukach
orkiestra dęta, która reprezentuje się bardzo ładnie,

. 21 sierpnia br. planujemy gminny wyjazd radnych, sołtysów i
pracowników Urzędu Gminy do Krasnego, a następnie Czernice Borowe.
Autokar sfinansuje Gmina Czernice Borowe,

. czeka nas duży wydatek na czypowanie psów, z czasem będziemy
zmuszeni to zrobić,

0 29 lipca br. przez teren Gminy Opinogóra Górna będzie przejeżdżała
kolumna kolarzy biorąca udział w „Wyścigu dookoła Mazowsza”. W
związku z powyższym wystąpi ograniczenie w ruchu drogowym w
miejscowościach: Bogucin, Czernice, Opinogóra Górna, Opinogóra
Dolna, Dzbonie, Przedwojewo.

Radny Jerzy Komorowski stwierdził, że w przedszkolu w Woli
Wierzbowskiej jest sporo dzieci i jest potrzebna pomoc więc zapytał, czy ta Pani
co była w zeszłym roku szkolnym będzie dalej zatrudniona.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że nie wie czy będzie
dofinansowanie w ramach prac interwencyjnych z Urzędu Pracy, ale jeżeli
zatrudnić pomoc w Woli Wierzbowskiej to również trzeba pamiętać o
Opinogórze i Kołaczkowie. Jeżeli będzie taka możliwość to zatrudnimy.

Radna Joanna Krakowska zapytała czy będą wykonane przepusty na drodze
powiatowej w Pałukach.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że Rada Powiatu na razie nie
podjęła stosownej uchwały i nie wiadomo czy będą wykonane przepusty, ale
Starostwo zastanawia się co z tym problemem zrobić. Ponadto był zgłoszony
wniosek dotyczący włączenia sygnalizacji świetlej na przejściu dla pieszych w
Woli Wierzbowskiej. Została zrobiona analiza kosztów jest to kosztowna
inwestycja więc proszę 0 wypowiedzi czy wyrażamy zgodę na włączenie tej
sygnalizacji czy tylko prosimy władze o częstsze kontrole na tym odcinku.



Z-ca Wójta Małgorzata Kołakowska i radni poparli, żeby zwrócić się do
odpowiednich władz o częstsze kontrole tego odcina drogi.

Ad.pkt.8.

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

Proćź
'łowała: Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta orowska Jolanta Grochowska


