
PROTQKÓŁ e1/2015
2 VI Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej

w dniu 26 maja 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. 1200.

Stan radnych - 15
Uczestniczyło - 15

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

Stanisław Wieteska — Wójt Gminy
Małgorzata Kołakowska — Z-ca Wójta Gminy
Beata Golasińska — Sekretarz Gminy
Ewa Wójcik — Skarbnik Gminy
Piotr Czyżyk — kierownik referatu infrastruktury, gospodarki
nieruchomościami, rolnymi i ochrony środowiska
Natalia Goździewska — kierownik USC
Elzbieta Pełka — inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony
środowiska

8. Mieczysław Leszczyński — radny powiatu
9. Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji
10.Jacek Ruszczyński — Izby Rolnicze
11 JerzyNiedziałkowski. BS Opinogóra Górna
12.Leszek Zygner — Rektor Państwowej Wyższej Szkoły w Ciechanowie
13.Sołtysi wg listy obecności - 37
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Pkt. 1 .

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 V Sesji Rady Gminy.
3. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące

uchwał sesyjnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.



5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z
tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla taryfowej grupy
odbiorców za zbiorowe odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w
miejscowości Opinogóra Górna i Pomorze.

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

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

lO.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Opinogóra Górna
z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014.

1 l.Wolne wnioski i zapytania.
12.Sprawy bieżące.
l3.Zamknięcie obrad.

Ad.pkt.2.

Przewodniczący Rady Gminy Jolanta Grochowska poinformowała, że
protokół z V 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 V Sesji Rady Gminy z dnia 31 marca 2015 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
przyjęcie wniosku

Rada Gminy większością głosów ( 14 za, ] wstrzymujący) przyjęła
protokół z V Sesji rady Gminy Opinogóra Górna.

Ad.pkt.3.

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

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że na dzisiejszą sesję Rady
Gminy został zaproszony Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Ciechanowie Pan Leszek Zygner celem zareklamowania swojej uczelni.



Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie Leszek
Zygner poinformował, że PWSZ istnieje od trzynastu lat. Sukcesy uczelni
dostrzegły władze regionu i władze ministerialne. Uczelnia została
uhonorowana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Medalem „Pro
Masovia” i Medalem Honorowym „Za zasługi dla Mazowsza” oraz Medalem
„Za zasługi dla Ciechanowa”. Szczególnym wyróżnieniem dla naszej uczelni
był udział Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w inauguracji roku
akademickiego w 2013 roku. Dlatego z pełną odpowiedzialnością polecam i
zachęcam do wyboru naszej uczelni, która kształci studentów na dziewięciu
kierunkach. Od początku istnienia uczelni jej mury opuściło ponad 3.000
absolwentów: licencjatów pielęgniarstwa, licencjatów filologii polskiej i historii,
licencjatów kulturoznawstwa, ekonomistów, inżynierów mechaników,
inżynierów środowiska i inżynierów elektroników. Wysoki poziom kształcenia
gwarantuje kadra naukowo-dydaktyczna z dużych, renomowanych uczelni
akademickich: Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetów Medycznych w
Białymstoku, Łodzi i Lublinie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w
Olsztynie, Uniwersytetu Siedleckiego oraz Polskiej Akademii Nauk.

Ad.gkt.4.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska przedstawił sprawozdanie z wykonania
budżetu gminy za 2014 rok (sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu).

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik przedstawiła Uchwałę Nr Ci.l 13.2015
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16
kwietnia 2015 r w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy
Opinogóra Górna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok.

Dyskusji w powyższej sprawie nie było.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wyjaśniła, że na
dzisiejszej sesji nie ma dyskusji dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2014 rok, ponieważ radni szczegółowo przedyskutowali temat na
posiedzeniach stałych Komisji w dniu 21 maja 2015 roku. Ponadto
poinformowała, że rok 2014 był rokiem udanym. Dochody zostały wykonane w
101 %. Budżet w 2014 r. po stronie dochodów wyniósł l9.614.860,40 zł. Na
wydatki inwestycyjne przeznaczono — 3.312.259,14 zł. W 2014 r. pozyskano dla
budżetu gminy 2.401.l72,45 zł środków z Unii Europejskiej, co stanowiło 12%
dochodów ogółem. Zadłużenie maleje, na koniec 2014 r. wyniosło 25 %
wykonanych dochodów. W przyszłości w nowej perspektywie mamy możliwość
zaciągania kredytów. Z tego wynika, że gmina jest w dobrej kondycji



finansowej, co skutkuje tym, że w przyszłości będziemy mogli korzystać z
różnych funduszy i dotacji na inwestycje. Następnie wniosła o podjęcie
stosownej uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy
za 2014 rok.

Ad.gkt.5.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Konwerski przedstawił
Uchwałę Nr 1/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Opinogóra Górna 2 dnia
12 maja 2015 r w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Opinogóra Górna
za 2014 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Opinogóra
Górna.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik przedstawiła Uchwałę Nr Ci.176.2015
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
14 maja 2015 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Opinogóra Górna 2 dnia 12 maja 2015 r. w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Opinogóra Górna.

Dyskusji na powyższy temat nie było.

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 udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska podziękował radnym, sołtysom,
pracownikom Urzędu Gminy oraz wszystkim, którzy się przyczynili do
pozytywnego wykonania budżetu za 2014 rok.

Ad.gkt.6.

Kierownik RIOŚ Piotr Czyżyk przedstawił proponowane taryfy za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.



Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował, że proponowane stawki
przez Dyrektora ZUW Mława były znacznie wyższe i to, że stawki obniżył było
tylko dobrą wolą Dyrektora ZUW Mława.

Radny Jerzy Komorowski również podkreślił dobrą wolę Dyrektora ZUW
Mława, który osobiście uczestniczył w posiedzeniach stałych Komisji Rady, na
których negocjowaliśmy stawki i się udało się je obniżyć.

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 zatwierdzenia taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Ad.t.7.

Elżbieta Pełka inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony
środowiska przedstawiła proponowane dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców
za zbiorowe odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w miejscowości
Opinogóra Górna i Pomorze.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie
stosownej uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na san radnych 15, w sesji
uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zatwierdzenia
dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców za zbiorowe odprowadzanie ścieków
do oczyszczalni w miejscowości Opinogóra Górna i Pomorze.

Ad.gkt.8.

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

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 zmian w uchwale
budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2015.



Ad.t.9.

Kierownik RIOŚ Piotr Czyżyk wyjaśnił i przedstawił projekt uchwały w
sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Opinogóra Górna
Powiatowi Ciechanowskiemu.

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 udzielenia pomocy
finansowej przez Gminę Opinogóra Górna Powiatowi Ciechanowskiemu.

Ad.t.10.

Kierownik USC Natalia Goździewska zapytała, czy są pytania lub
niejasności do sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy
Opinogóra Górna z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014.

Radni nie mieli pytań do otrzymanego sprawozdania.

Ad.nkt.1 1.

Radna Joanna Krakowska poprosiła o wystąpienie do PZD w
Ciechanowie o lepsze oznakowanie przystanku autobusowego lub namalowanie
pasów przejścia dla pieszych.

Radny Jerzy Komorowski zwrócił się z prośbą o wystąpienie do
odpowiednich władz o zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla
pieszych na drodze wojewódzkiej w Woli Wierzbowskiej.

Sołtys z Kobylina Stanisław Gostkowski zapytał kiedy zagra orkiestra
gminna.

Sołtys z Opinogóry Górnej zapytała — jak będzie budowana droga
Opinogóra Górna — Zielona czy w planach jest umieszczony chodnik na ul.
Konwerskiego w Opinogórze Górnej.

Przedstawiciel Izby Rolniczej Jacek Ruszczyński poinformował, że 31
maja będą wybory do Izb Rolniczych. Kandydatami do Izb Rolniczych są:
Marian Pikus zam. Dzbonie i Kołakowski Maciej zam. Kołaki Kwasy.



W związku z powyższym zachęcam do wzięcia udziału w głosowanie i proszę o
jak największą frekwencję.

Radny powiatu zgłosił awarię oczyszczalni przydomowej.

Radny Adam Gąsiorowski zaproponował, żeby uruchomić w każdą
niedzielę autobus relacji Ciechanów — Opinogóra Górna.

Wójt Gminy wyjaśnił, że autobus nie będzie czekał , musi przyjechać dwa
razy do Opinogóry Górnej. Czy w każdą niedzielę uruchomić autobus to
najpierw zobaczymy jaka będzie frekwencja, ale proszę Przewodniczącą Rady
Gminy o przegłosowanie wniosku - czy w każdą niedzielę uruchomić autobus
Ciechanów — Opinogóra Górna.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała wniosek pod
głosowanie dotyczący uruchomienia autobusu Ciechanów — Opinogóra Górna
w każdą niedziele.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła wniosek dotyczący uruchomienia
autobusu relacji Ciechanów — Opinogóra Górna w każdą niedzielę.

Sołtys z Opinogóry Dolnej Jerzy Wójcicki poinformował, że ma pole w
Opinogórze Górnej przy ul. Konwerskiego i nie ma wjazdu, dotychczas korzysta
z uprzejmości sąsiada.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił:
. wystąpimy do PZD w Ciechanowie o lepsze oznakowanie przystanku

autobusowego w Pałukach,
. wystąpimy też do WZD o zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na

przejściu dla pieszych w Woli Wierzbowskiej,
. orkiestra gminna zagra w pięknych galowych strojach na pikniku

opinogórskim, który odbędzie się 28 czerwca 2015 roku,
. chodnik w Opinogórze Górnej przy ul Konwerskiego jest zaplanowany do

starego budynku Urzędu Gminy,
. wystąpimy do firmy o naprawę oczyszczalni przydomowej,
. jeżeli jest pole przy drodze, to wjazd na pewno musi być.

Ad.pkt.12.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:
. dokonano odbioru budowy dróg asfaltowych w Czemicach i Rąbieżu,



. sprawa modernizacji stacji uzdatniania wody w Opinogórze Gómej- firma
z Warszawy zbankrutowała, ogłoszono przetarg, który się odbył 30
kwietnia br. Pierwszy przetarg został unieważniony, ponieważ jedna
firma, która przystąpiła do przetargu zaproponowała kwotę 0 43 tys.
większą. Kolejny przetarg odbył się 15 maja br. przystąpiły dwie firmy w
tym ZUW Mława, który dał niższą cenę i wygrał przetarg.
Prawdopodobnie w terminie inwestycja zostanie zakończona,

. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Przewodniczących Rady Gminy i
Komisji, na którym zaakceptowano przykrycie 21 m rowu przydrożnego
w Chrzanówku,

. odbyło się spotkanie z mieszkańcami Rąbieża w sprawie budowy
świetlicy, gdzie mieszkańcy deklarują partycypacje w 50% budowy
świetlicy,
odbyło się wyjazdowe spotkanie Komisji ds. remontów dróg wiejskich,
zlecono aktualizację strategii gminy, koszt ok. 10 tys. zł,
zlecono ogrodzenie placu PSZOK-u, koszt ok. 12 tys. zł,
został naprawiony dach na budynku byłej szkoły w Dzboniu,
dokonano odbioru remontu świetlicy wiejskiej w Rembówku,
zostały ogłoszony przetargi na działki w Pałukach i Zygmuntowie,
odbył się przetarg na odbiór śmieci, są zaległości w realizacji płatności za
zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Skierowano wiele spraw do
komornika i wysłano upomnienia. Jeżeli będą duże zaległości w płatności
mieszkańców, to będziemy zmuszeni podnieść opłaty,

. dożynki gminne wtym roku odbędą się w Pałukach, proszę więc sołtysów
o wcześniejsze przygotowanie się z zebranie materiałów na wieńce
dożynkowe,

0 apeluję do rolników o udział w wyborach do Izb Rolniczych.

Z-ca Wójta Małgorzata Kołakowska poinformowała, że zgodnie z wnioskami
radnych i sołtysów jest możliwość zorganizowania wycieczki. Proponujemy
wyjazd do Kazimierza Dolnego w dniu 10 czerwca br. i tradycyjnie prosimy o
zapisy i wpłaty po 50 zł, które zostanie przeznaczone na wspólne śniadanie i
obiad.

Ad.t.l3.

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

Prcyćo
'łowała: Przewodnic ący Rady Gminy
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Elżbi ta Borowska Jolant chowska


