
PROTOKÓŁ NrXXIX/2013

z Nadzwyczajnej XXIX Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej
w dniu 23 lipca 2013 r. w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej

pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Gminy Jolanty Grochowskiej

Obrady rozpoczęto o godz. 900 i zakończono o godz. 1130.

Stan radnych - 15
Uczestniczyło - 13
Radni nieobecni:
- Agnieszka Supińska
- Adam Rzepliński

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

???””:—

Pkt.].

Stanisław Wieteska — Wójt Gminy
Z-ca Wójta Gminy- Małgorzata Kołakowska
Beata Golasińska -—— Sekretarz Gminy
Ewa Wójcik — Skarbnik Gminy
Alicja Stryczniewicz — podinspektor ds. planowania i inwestycji

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

l.
2.
3.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego
„Mam szansę!”.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Opinogóra Górna.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
Opinogóra Górna na rok 2013.
Wolne wnioski i zapytania.
Sprawy bieżące.
Zamknięcie obrad.



Ad.t.2.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska poinformowała,
że protokół z XXVIII 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 XXVIII Sesji Rady Gminy z dnia 31 maja 2013
roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
przyjęcie wniosku.

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

Ad.t.3.

Z-ca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że w związku
z ogłoszeniem konkursu systemowego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania
Programów Unijnych, Gmina Opinogóra Górna złożyła wniosek
o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu
mającego ma celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług
edukacyjnych. Komisja Oceny Projektów pozytywnie oceniła wniosek
przyznając fundusze na jego realizację w kwocie 107.595,50 zł. Projekt opiewa
na wartość 107.595,50 zł i nie wymaga wkładu własnego. Realizacja projektu
nastąpi po podjęciu Uchwały Rady Gminy pozwalającej na rozpoczęcie prac
przy tym zadaniu. Projekt skierowany jest do 65 osobowej grupy dzieci z klas I
— III z terenu naszej Gminy. W programie przewidziano zajęcia dla dzieci: ze
specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych
ryzykiem dysleksji; z trudnościami w zdobywaniu umiejętności
matematycznych; zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju
mowy; zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych
— język angielski dla dzieci; zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami
postawy. Dodatkowo w ramach projektu zostanie doposażona baza dydaktyczna
trzech szkół podstawowych z terenu gminy. Wyposażenie będzie zgodne
z potrzebami uczniów szkół. Do szkół podstawowych zakupione zostaną:
plansze i tablice edukacyjne do realizacji treści z zakresu edukacji
matematycznej oraz gry dydaktyczne pozwalające poprzez zabawę poprawić
umiejętność dzieci ponadto, z uwagi na specyficzne potrzeby edukacyjne dzieci,
zostaną zakupione specjalne gry i plansze edukacyjno-wychowawcze



z przeznaczeniem dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkoły
będą doposażone w sprzęt specjalistyczny do diagnozowania i koordynowania
dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych. Następnie Pani Z-ca Wójta Gminy
przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu
systemowego „Mam szansę!”.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała uchwałę pod
głosowanie.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 13, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia do
realizacji projektu systemowego „Mam szansę!”.

Ad.2kt.4.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła i przedstawiła projekt uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska dała uchwałę pod
głosowanie.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 13, większością głosów ( 12 za, 1 wstrzymujące) przyjęła
uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Opinogóra Górna.

Ad.2kt.5.

Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy wyjaśniła i przedstawiła projekt
uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na
2013 rok.

Radny Stanisław Leszczyński poprosił o szersze wyjaśnienie kwoty 60
tys. zł w zadaniu Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że powstał Międzygminny
Związek Regionu Ciechanowskiego którego celem jest wdrożenie do realizacji
inwestycji na rozbudowę wysypiska oraz budowę nowoczesnej linii do
sortowania odpadów. Wszystkie gminy regionu ciechanowskiego, które
przystąpiły do związku płacą składki kwartalne, która dla gminy Opinogóra
Górna wynosi rocznie 60 tys. zł. proporcjonalnie do liczby mieszkańców.



Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dala uchwałę pod
głosowanie.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 13, większością głosów ( 12 za, ] wstrzymujący) przyjęła uchwałę
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2013.

Ad.2kt.6.

Radny Stanisław Leszczyński poinformował, że w miejscowości
Zygmuntowo powstaje nowa firma, która będzie się rozwijała i podatki będzie
płaciła do gminy. W związku z powyższym poprosił o naprawę nawierzchni
drogi w Zygmuntowie.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że zleci wyliczenie
szacunkowego kosztu naprawy drogi i ewentualnie w nowym budżecie
zaproponuje do budżetu.

Ad.nkt.7.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:
. dokonano odbioru dwóch odcinków dróg asfaltowych we

Władysławowie. Mieszkańcy w 52% partycypowali w kosztach,
. zakończono budowę 88 oczyszczalni przydomowych,
. na ukończeniu jest budowa drogi Rąbież — Kołaki Morgi,
' dobiega końca budowa chodnika we Władysławowie oraz kanalizacji

iwodociągu,
. sprawa odwodnienia drogi we Wierzbowie przy lesie. Nadleśnictwo

wykopało rów wzdłuż drogi i różnica poziomu między dnem rzeki,
a końcówką rowu jest 140 cm. Nie ma możliwości odwodnienia tego
terenu. W najbliższym czasie zorganizuje spotkanie z mieszkańcami
Wierzbowa i wyjaśnię sprawę,

. w przygotowaniu budowa wiat przystankowych w Dzboniu i Baczach,

. w Łękach odbyłem zebranie zorganizowane przez sołtysa w sprawie
dofinansowania budowy wiaty — mieszkańcy nie zadeklarowali funduszy
na budowę wiaty,

. w Sosnowie jest przygotowany podział działki pod poszerzenie drogi,
0 w budynku po byłym ośrodku zdrowia w Kołaczkowie trwa

przygotowanie dokumentacji ( 6 tys. zł + VAT) na budowę łazienek.
Jeszcze w tym roku zaproponuje budowę dużego szamba dla całego
budynku,



odbył się przetarg na dowożenie uczniów, wygrał PKS Ciechanów. Cena
biletu w zeszłym roku wynosiła 60 zł, po przetargu będzie wynosiła
50,95 zł. Autobusy będą kursowały w tych samych godzinach,
dostosowane do planu lekcji w szkołach. Autobusy nie będą podjeżdżały
pod szkołę tylko dzieci będą wysiadały na parkingu. Zaleciłem
Dyrektorom szkół, żeby wyjazdów na baseny i inne uroczystości było nie
mniej niż dotychczas,
został sprzedany autobus za kwotę ponad 26.384,00 zł do Białegostoku,

. około 75% wpłynęło opłat za śmieci ( 41% zebrali sołtysi, 33% wpłaty na
konto lub do kasy Urzędu Gminy). Na najbliższej sesji zaproponuję
dodatkowo wprowadzenie zmiany wpłat tj. aby mieszkańcy mogli
wpłacać również co miesiąc. Ponadto w gminie jest dużo rodzin
wieloosobowych i będzie problem ze ściągnięciem opłat więc będę
proponował, aby dla tych rodzin pięcio— i więcej osobowej opłata była
stała np. 30 zł od rodziny,
na jednej z sesji przeznaczyliśmy 10 tys. zł na dofinansowanie większej
oczyszczalni w Łagunach u P. Czaplickiej. Jednak Pani Czaplicka
zrezygnowała z większej oczyszczalni i pobudowała zgodnie
z przygotowaną wcześniej dokumentacją dopłacając tak jak inni
mieszkańcy tj. 3 tys. zł,
został odmulony rów Chrzanówek-Chrzanowo - koszt 1.600 zł, Pan radny
obiecał uporządkowanie terenu,
w naszej gminie wyłaniają się słynni sportowcy. Z Opinogóry Górnej
P. Łazicki lat 22 jest mistrzem Polski w Kigs-boxing, zakupiliśmy mu za
600 zł rękawice. Z Władysławowa Gnas uczennica gimnazjum została
powołana do reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Trener zwrócił się
z prośbą o zakup dla niej dresów lub butów. Proponuje przeznaczyć na
ten cel ok. 600 zł,
wydatki w OSP wykonano na dzień 30 czerwca w 55,35%. Jednostka
OSP Sosnowo nie wzięła udziału w zawodach pożarniczych, ponieważ
Wójt nie zgodził się na zakup ubrań koszarowych dla jednostki.
Wyjaśniłem strażakom, że nie mogę, ponieważ w budżecie była
akceptacja radnych tylko na zakup 1 munduru galowego na jednostkę
+ 7 dla OSP Dzbonie z uwagi na sztandar. Zasmuciła mnie ta sytuacja,
ponieważ od lat wszystkie jednostki są traktowane jednakowo. W innych
gminach — sąsiednich i nie tylko są dofinansowania 2 — 3 jednostki.
W naszej gminie strażacy posiadają umundurowanie galowe w 95 %,
każda remiza jest odnowiona z wyjątkiem Wierzbowa (planowana na
2014 r.). Wiele razy podkreślałem, że lubię straż, obsługuję wszystkie
zebrania, dlatego mnie zabolało zachowanie jednostki w Sosnowie ——
wiem, że młodzi chcieli pojechać na zawody. Przekazaliśmy radnym na
piśmie wydatki wszystkich jednostek za 3,5 roku oraz wyjazdy jednostek
do pożaru i innych zdarzeń. Sosnowo wyjechało tylko jeden raz w ciągu



3,5 roku ( na poszukiwanie p. ćwieki). Ubranie koszarowe kosztuje 420
zł brutto x 8 szt. = 3.360 zł. Budżet na koniec czerwca jest już
przekroczony, ale jeżeli radni zdecydują, że trzeba przenieść z innego
działu pieniądze na zakup — nie będę przeciwny,

Radni po dyskusji stwierdzili, że należy jednostce zakupić ubrania
koszarowe albo w tym roku cztery i w przyszłym roku cztery, lub
poczekać iw przyszłym roku zakupić 8 szt. z dofinansowaniem lub bez.

. miała być zbudowana zatoka w Kątach, występują problemy, ponieważ
Zarząd Powiatowy Dróg nie wyraża zgody. Koszt budowy zatoki ok. 50
tys. zł. Będziemy chcieli pobudować sposobem gospodarskim, żeby firma
zakopała przepusty a gmina pokryłaby koszt pracy koparką to wtedy koszt
wyniósłby ok. 15 tys. zł.

Ad.gkt.8.

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