
PROTOKÓŁ NrV/2015
z V Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej

w dniu 31 marca 2015 r. w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej
pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Gminy Jolanty Grochowskiej

Obrady rozpoczęto o godz. 11001 zakończono o godz. 1330.

Stan radnych - 15
Uczestniczyło - 15

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

1. Stanisław Wieteska — Wójt Gminy
2. Małgorzata Kołakowska — Z-ca Wójta Gminy
3. Beata Golasińska — Sekretarz Gminy
4. Ewa Wójcik — Skarbnik Gminy
5. Piotr Czyżyk — kierownik referatu infrastruktury, gospodarki

nieruchomościami, rolnymi i ochrony środowiska
Alicja Stryczniewicz - podinspektor ds. planowania i inwestycji

7. Elżbieta Pełka — inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony
środowiska

8. Zofia Pikus — Dyrektor GOK
9. Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji
10.Jacek Ruszczyński — Izby Rolnicze
1 1.Marian Pikus — Izby Rolnicze
12.Jerzy Niedziałkowski. BS Opinogóra Górna
13.Sołtysi wg listy obecności - 39

.O”

Pkt.] .

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:

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

uchwał sesyjnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki

Publicznej w Opinogórze Górnej.



5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości Władysławowo I.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Opinogóra Górna w 2015 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Opinogóra Górna.

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

10.Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka
Kultury w Opinogórze Górnej.

12.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej do
rozdysponowania funduszy na remonty dróg wiejskich.

13.Wolne wnioski i zapytania.
14.Sprawy bieżące.
15.Zamknięcie obrad.

Ad.gkt.2.

Przewodniczący Rady Gminy Jolanta Grochowska poinformowała, że
protokół z IV 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 IV Sesji Rady Gminy z dnia 27 lutego 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
przyjęcie wniosku

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

Ad.p_kt.3.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska przeprosiła radnych, że
wystąpiły trudności z odczytem materiałów sesyjnych na stronie internetowej,
wystąpiła awaria systemu i nie można było otworzyć strony.



Ze strony radnych padały różne propozycje m.in. żeby materiały przesyłać
na skrzynki pocztowe, pozostawić na stronie internetowej, albo przesyłać
wszystkie materiały na piśmie.

W związku z powyższym po długiej dyskusji Przewodnicząca Rady
Gminy Jolanta Grochowska dała wniosek pod jawne głosowanie dotyczący
przesyłania materiałów sesyjnych w formie papierowej.

Radni większością głosów ( 8 za ) zdecydowali o przesyłaniu materiałów
sesyjnych w formie papierowej

Ad.gkt.4.

Sekretarz Gminy Beata Golasińska wyjaśniła, że Gminna Biblioteka
Publiczna jest samorządową instytucją kultury, dla której organizatorem jest
Gmina Opinogóra Górna. Biblioteka posiada osobowość prawną i wchodzi w
skład ogólnopolskiej sieci bibliotek. Bezpośredni nadzór nad nią sprawuje wójt
gminy, natomiast nadzór merytoryczny Powiatowa Biblioteka Publiczna w
Ciechanowie. W skład biblioteki wchodzi również filia biblioteczna w
Kołaczkowie. Corocznie biblioteka otrzymuje dotacje z budżetu gminy w
wysokości niezbędnej na pokrycie potrzeb. Cele i zadania biblioteki określa
statut. Ostatni statut był uchwalony w 2001 r. Cele i zadania biblioteki co
prawda nie zmieniły się, ale należy dostosować statut do obowiązujących
przepisów prawnych. Statut nie jest obszerny i znajduje się na stronie
internetowej biuletynu informacji publicznej, jest również dostępny w bibliotece
oraz w biurze rady.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie
stosownej uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie nadania Statutu
Gminnej Biblioteki Publicznej w Opinogórze Górnej.

Ad.pkt.5.

Podinspektor ds. planowania i inwestycji Alicja Stryczniewicz wyjaśniła,
że na sesji Rada Gminy 30 grudnia 2014 r. przyjęła zmianę Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra
Górna. Zmiana dotyczyła studium z 2008 r., którego załączniki stanowiły część
tekstową, 6 rysunków studium oraz rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia
uwag wniesionych do studium. Naszą intencją była zmiana jednego rysunku
studium dotyczącego uwarunkowań i kierunków zagospodarowania



przestrzennego, w którym określone jest przeznaczenie gruntów i o których
zmianę wnioskowali właściciele nieruchomości — z terenów rolnych na tereny
zabudowy mieszkaniowej oraz jeden obszar z terenów mieszkalnych na teren
usługowy. Uchwała przyjmująca zmianę studium wraz z dokumentacją prac
planistycznych została przesłana do Wojewody Mazowieckiego celem
sprawdzenia zgodności z prawem. We wszczętym postępowaniu Wojewoda
stwierdził nieważność uchwały. Z architektem opracowującym zmianę studium
udaliśmy się do Wydziału Prawnego w biurze Wojewody w celu
doprecyzowania przyczyn takiego rozstrzygnięcia. Według ich interpretacji
powinniśmy przyjąć uchwałę w sprawie zmiany Studium wszystkie załączniki
ponownie, bez względu na to, że nie uległy one zmianie w taki sposób, żeby
stanowiło jeden dokument planistyczny. Na rozstrzygnięcie Wojewody można
było wnieść skargę, jednak w celu przyśpieszenia i tak długiej procedury
opracowywania zmiany studium zdecydowaliśmy zastosować się do
interpretacji Wojewody.

Przewodniczący Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie
stosownej uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra
Górna.

Ad.gkt.6.

Alicja Stryczniewicz podinspektor ds. planowania i inwestycji wyjaśniła,
że uchwałą Nr XL.III/228/10 Rada Gminy Opinogóra Górna z dnia 6
października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu
miejscowości Władysławowo I wszczęła procedurę sporządzenia miejscowego
planu dla ww. terenu gminy. Podczas prowadzenia procedury planistycznej
uzyskano opinię i uzgodnienia wymagane ustawą o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym oraz wystąpiono z wnioskiem do Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów
rolnych na cele nierolne. W dniu 2 października 2014 r decyzją Minister
wyraził zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze 3,4882 ha, natomiast nie
wyraził zgody dla 26,0935 ha. W związku z brakiem zgody na przeznaczenie na
cele nierolnicze większości terenów wskazanych w uchwale w 2010 roku,
zachodzi konieczność dostosowania obszarów wykazanych w ww. uchwale do
terenów, które zgodę otrzymały. Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały
w sprawie zmiany uchwały 2 2010 roku uważa się za zasadne.



Przewodniczący Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie
stosownej uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych w sesji
uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zmiany uchwały w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości
Władysławowo I.

Ad.t.7.

Elżbieta Pełka inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony
środowiska wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt Rada Gminy
corocznie do dnia 31 marca uchwala program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program ten został
zaakceptowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Program obejmuje:

0 zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku w Pawłowie,
. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, wtym ich dokarmianie,
. odławianie bezdomnych zwierząt,
. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla

zwierząt,
. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
. usypianie ślepych miotów,
. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewniania miejsca dla zwierząt

gospodarskich,
. zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń

drogowych z udziałem zwierząt.
Program finansowany będzie ze środków budżetu Gminy zarezerwowanych na
2015 rok w wysokości 65.000 zł. Na odławianie bezdomnych zwierząt
przeznaczyliśmy 63.000 zł, opiekę i dokarmianie kotów 500 zł, obligatoryjne
sterylizację alko kastrację 1.500 zł. Środki te będą wydatkowane na ww. zadania
zgodnie z cenami usług określonymi w umowach zawartych z odpowiednimi
podmiotami.

Przewodniczący Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie
stosownej uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na tan radnych 15, w sesji
uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Opinogóra Górna w 2015 r.



Ad.t.8.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik szczegółowo omówiła proponowane
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie
stosownej uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

Ad.pkt.9.

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 15, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zmian w uchwale
budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2015.

Ad.2kt.10.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił że wstępnie przedstawiał
radnym sprawę funduszu sołeckiego na posiedzeniach stałych Komisji Rady
Gminy, a następnie dzisiaj przed sesją zaciągnął opinii sołtysów. W naszej
gminie fundusz sołecki wynosiłby ponad 400 tys. zł i dopiero w połowie
przyszłego roku będziemy mogli uzyskać 30%. Podczas dyskusji z sołtysami
dałem pod rozwagę czy nie lepszym rozwiązaniem będzie przeznaczenie 200
tys. zł na remonty dróg ( z tego 50 tys. na bieżące remonty dróg i 150 tys. zł na
poważniejsze remonty dróg). Taką propozycję dałem pod jawne głosowanie
sołtysów i tylko 5 głosów było przeciwnych, większość tj. 27 głosów było za
niewyodrębnieniem funduszu sołeckiego na przyszły rok.

Radna Joanna Krakowska wyjaśniła, że dotychczas z funduszu sołeckiego
był zakupywany opał do świetlicy wiejskiej w Pałukach, i zapytała co będzie
teraz.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że świetlica w Pałukach musi
funkcjonować i na pewno opał zostanie zakupiony.



Radny Jerzy Komorowski stwierdził, że wcześniej nie było funduszu,
potem przed wyborami samorządowymi fundusz został wyodrębniony, teraz po
wyborach funduszu ma nie być. Ja obiecałem swoim wyborcom że będzie
fundusz i oni będą mieli mi za złe, że nie poparłem wyodrębnienia funduszu
sołeckiego na przyszły rok, więc będę przeciwny. Ponadto fundusz sołecki to
nie tylko remonty dróg.

Przewodniczący Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15, większością głosów ( 9 za, 6 wstrzymujących) przyjęła
Uchwałę w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego.

Ad.t.l 1.

Dyrektor GOK Zofia Pikus wyjaśniła, że proponowane zmiany w Statucie
Gminnego Ośrodka Kultury polegają na zmianie zapisu @ 1, który będzie
brzmiał „ Gminny Ośrodek Kultury w Opinogórze Górnej zwany dalej GOK,
jest samorządową instytucją kultury, która realizuje zadania własne Gminy
Opinogóra Górna w dziedzinie prowadzenia działalności kulturalnej i działa na
podstawie ustaw: o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; o
samorządzie gminnym; o rachunkowości i uchwały Rady Gminy o powołaniu
GOK.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
stosownej uchwały.

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

Ad.2kt.12.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że gdy był wyodrębniany
fundusz sołecki to nie było potrzeby powoływania Komisji doraźnej. W
związku ztym, że fundusz nie będzie wyodrębniony proponuję powołać pięcio-
osobową (czterech radnych i jeden pracownik Urzędu Gminy - Sławomir
Kulaszewski) Komisję doraźną do rozdysponowania funduszu na remonty dróg
gminnych Proszę o zgłaszanie radnych do pracy w Komisji.



Z sali zostali zgłoszeni radni do pracy w Komisji: Andrzej Konwerski,
Robert Goździewski, Kazimierz Wiśniewski, Jerzy Klimkowski.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
stosownej uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie powołania Komisji
doraźnej do rozdysponowania funduszy na remonty dróg wiejskich.

Ad.t.13.

Sołtys z Kątów Stanisław Kuczyński zapytał kiedy Komisja doraźna
wyjedzie w teren celem wizji dróg gminnych.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że Komisja doraźna
prawdopodobnie wyjedzie w teren w miesiącu kwietniu.

Sołtys z Goździe Tadeusz Goździewski zapytał Dyrektora Banku
Spółdzielczego czy jest możliwość w Opinogórze Górnej instalacji bankomatu.

Dyrektor Banku Spółdzielczego Jerzy Niedziałkowski wyjaśnił, że nie
widzi możliwości instalacji bankomatu w Opinogórze Górnej, jest to bardzo
droga inwestycja, a Bank Spółdzielczy w Opinogórze Górnej ma do obsługi
niewielu klientów.

Ad.gkt.14.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:

. odbędzie się kolejny przetarg na odbiór nieczystości, ale mamy
informację, że wiele osób w gminie nie segreguje odpadów. Jako gmina
będziemy płacić wysokie kary za niesegregowanie odpadów. Proszę
więc, żeby w otrzymane worki segregować odpady,

. odbyłem spotkanie ze Starosta i Prezydentem Ciechanowa w sprawie
remontu drogi powiatowej i utworzenia ścieżki rowerowej do Opinogóry.
Zostanie zlecona opracowanie dokumentacji,

. przeniesiony został fundusz na zadanie — remont stacji uzdatniania wody
w Opinogórze Górnej. Z przyczyn wykonawcy środki w ubiegłym roku
nie zostały wydatkowane i zostały przeniesione na ten rok. Większość
robót została wykonana, ale nie możemy doprowadzić do spotkania z
wykonawcą i sprawa się przedłuża,

. trwa budowa drogi w Rąbieżu,



. planowany jest remont drogi w Czemicach. Wystąpiłem do firmy Państwa
Gąsiewskich, która zadeklarowała 10 % dofinansowania budowy drogi tj.
około 14 tys. zł,

o w związku z możliwością pozyskania środków zewnętrznych z Unii
Europejskiej na budowę Odnawialnych Żródeł Energii, (typu panele
fotowoltaiczne lub solary) zostanie przygotowana informacja dla
sołtysów. Chcąc zobrazować zainteresowanie mieszkańców prosimy
sołtysów o podanie do 10 kwietnia 2015 r. listy osób zainteresowanych
udziałem w tym projekcie. Na pewno będzie ustalona partycypacja w
kosztach mieszkańców na poziomie 25 % wartości inwestycji,

0 w dniu 2 marca 2015 roku został złożony wniosek do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na
zadanie pod nazwą „Unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy
Opinogóra Górna —-etap VI”. Całkowity koszt zadania szacuje się na
kwotę 61.379,19 zł, wnioskowana kwota dotacji 52.187,00 zł,

. wpłynął protest od mieszkańców i radnego z Chrzanówka w związku z
budową wiatraków. Pismo równiez dane do wiadomości Przewodniczącej
Rady Gminy. Odpowiedź na protest w załączeniu do protokołu,

Ad.t.12.

Poniewaz porządek sesji został wyczerpany Przewodniczący Rady Gminy
Jolanta Grochowska złożyła życzenia świąteczne i zamknęła obrady V Sesji
Rady Gminy.

Proto ółowała: Przewodni ący Rady Gminy

Elżbieta Borowska Jolant r chowska


