
PROTOKÓźL mvn/2011
2 VII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej

w dniu 26 maja 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej
pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Gminy Jolanty Grochowskiej

Obrady rozpoczęto o godz. 1000 i zakończono o godz. 1330.

Stan radnych - 14
Uczestniczyło - 14

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

Stanisław Wieteska — Wójt Gminy
Małgorzata Kołakowska — Z-ca Wójta Gminy
Beata Golasińska — Sekretarz Gminy
Ewa Wójcik — Skarbnik Gminy
Ewa Żórawska -— Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Natalia Goździewska — Kierownik USC
Piotr Czyżyk — Kierownik referatu infrastruktury, gospodarki
nieruchomościami, rolnymi i ochrony środowiska
Zofia Pikus — Dyrektor GOK

9. Elżbieta Pełka — Karpińska —- inspektor ds. rolnych, gospodarki
komunalnej i ochrony środowiska

10.Andrzej Chmielewski — emerytowany policjant
11.Jerzy Niedziałkowski — Bank Spółdzielczy
12.Mieczysław Piotrowski — Kółka i Organizacje Rolnicze
13.Henryk Chojnacki — Dyrektor SP w Woli Wierzbowskiej
14.Juliusz Uliński - Dyrektor SP w Kołaczkowie
15.Sołtysi wg listy obecności - 36
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Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska powitała radnych,
Wójta Gminy i pracowników Urzędu Gminy, oraz zaproszonych gości.
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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

2010 rok.



5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z
tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
Opinogóra Górna.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu
długoterminowego w roku budżetowym 2011.

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

10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla taryfowej grupy
odbiorców usług za zbiorowe odprowadzanie ścieków w miejscowości
Pomorze.

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

12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/31/11 Rady Gminy
Opinogóra Górna 2 dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia
organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku
Publicznego w Opinogórze Górnej oraz trybu powoływania jej członków.

13.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/32/11 Rady Gminy
Opinogóra Górna z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych
w ramach inicjatywy lokalnej.

14.Podjecie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich
pobierania.

15.Wolne wnioski i zapytania.
16.Sprawy bieżące.
17.Zamknięcie obrad.

Ad.pkt.2.

Przewodnicząca 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 31 marca 2011
roku.
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Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
przyjęcie wniosku.

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

Ad.t.3.

Pan Artur Godzieba przedstawił krótką informacje na temat możliwości
pozyskania środków pieniężnych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Ad.pkt.4.

Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie finansowe za 2010 rok
(sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu).

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik przedstawiła Uchwałę Składu Orzekającego
regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w
sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok.

Dyskusji w powyższej sprawie nie było.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu gminy za 2010rok.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
przyjęcie uchwały

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 14 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy
za 2010 rok.

Ad.pkt.5.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szczypek przedstawił
Uchwałę w sprawie opinii wykonania budżetu Gminy Opinogóra Górna za 2010
rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Opinogóra Górna.



Skarbnik Gminy Ewa Wójcik przedstawiła Uchwałę Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 maja 2011 r. w
sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Opinogóra
Górna 2 dnia 13 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy Opinogóra Górna.

Dyskusji w powyższej sprawie nie było.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik przedstawiła projekt uchwały w sprawie
udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010
rok.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
przyjęcie uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 14 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.

Ad.t.6.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła, że zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Opinogóra górna dotyczą zaktualizowania kwoty
dochodów i wydatków, oraz przeliczenia i zaktualizowania kwoty kredytu, który
gmina zaciąga na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Budżet w początkowej
fazie wskazywał na kredyt w wysokości 1.500.492 zł i pożyczek w kwocie
360.000 zł. Po wprowadzeniu zmian w zakresie zadań inwestycyjnych
(przesunięcie zadań do realizacji na 2012 rok) oraz dokonanych zmian w
budżecie gminy istnieje konieczność zaciągnięcia w chwili obecnej kredytu w
kwocie 1.500.000 zł. Zmiany w wykazie przedsięwzięć dotyczą:
- przeniesienia z wydatków budżetu gminy z zadań inwestycyjnych na 2011 rok
nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową zadania pn. „Budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opinogóra Górna — etap
III”. Na zadanie to mieliśmy złożyć wniosek o dofinansowanie tego zadania w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 — 2013. Na chwilę
obecną nie ma naboru wniosków więc nie jest realne przeprowadzenie tego
zadania w 2011 roku. Wobec powyższego przesuwamy realizację tego zadania
na 2012 rok,
- przeniesienia z wydatków budżetu gminy z zadań inwestycyjnych na 2011rok
nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową zadania pn. „termomodemizacja
obiektów gminnych — etap I”. Na zadanie to mamy złożony wniosek o
dofinansowanie tego zadania w ramach RPO. Procedura weryfikacyjna
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przedłuża się wobec powyższego przesuwamy realizację tego zadania na 2012
rok,
- przeniesienia z wydatków budżetu gminy z zadań inwestycyjnych na 2011 rok
nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową zadania pn. „Remont świetlicy
wiejskiej w m. Kołaki Kwasy”. Na zadanie to mamy złożony wniosek o
dofinansowanie tego zadania w ramach Programu Lider. Procedura
weryfikacyjna przedłuża się wobec powyższego przesuwamy realizację tego
zadania na 2012 rok. Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała uchwałę pod
głosowanie.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 14 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

Ad.gkt.7.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik poinformowała o propozycjach zmian w
budżecie gminy na 2011 rok. Szczegółowe zmiany zostały omówione w
załącznikach oraz uzasadnieniu do uchwały.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik przedstawiła stosowny projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
przyjęcie uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 14 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2011.

Ad.t.8.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła, że zaistniała konieczność
zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000 zł z
przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
pożyczek i kredytów w kwocie 1.500.000 zł. Żródłem dochodu, z którego
kredyt zostanie spłacony będzie wpływ środków z podatku od nieruchomości,
podatku rolnego i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Spłata
kredytu nastąpi w latach 2013-2020, zgodnie z przepływami pieniężnymi.
Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel „in blanco”. Następnie Skarbnik
Gminy przedstawiła stosowny projekt uchwały.



Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła pod
głosowanie przyjęcie uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 14 radnych, w sesji
uczestniczyło 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia i
zabezpieczenia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2011.

Ad.gkt.9.

Z-ca Wójta Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że jak co roku do końca
maja Rada Gminy jest zobowiązana przyjąć stawki za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Na posiedzeniu Komisji OKZPPiSS
oraz Komisji Rewizyjnej uczestniczył Pan Jan Stępka Dyrektor ZUW

Mława,który przedstawił kalkulację kosztów. W roku ubiegłym cena za 1 m3 wody
wynosiła 2,09 zł, propozycja 2,16 zł, za odprowadzanie ścieków w
miejscowości Pomorze od jednej osoby na miesiąc wynosiła 18,70 zł,
propozycja 35,34 zł, za odprowadzanie ścieków w miejscowości Opinogóra
Górna za 1 m3 wynosiła 4,60 zł, propozycja 7,08 zł. Po negocjacjach z
Dyrektorem ZUW Mława proponowane stawki zostały obniżone1 przedstawiają
się następująco: cena za 1 m3

wody32,11
zł, w Pomorzu od jednej osoby za

miesiąc 21,06 zł, iw Opinogórze za 1 m3 5,40 zł.

Radny Stanisław Leszczyński zapytał z czego wynikają tak wysokie
koszty za odprowadzanie ścieków.

Małgorzata Kołakowska — Z-ca Wójta Gminy wyjaśniła, że koszty za
odprowadzanie ścieków są wyliczone na podstawie przedstawionej kalkulacji
przez Dyrektora ZUW Mława Pana Jana Stępki.

Elżbieta Pełka inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony
środowiska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła pod
głosowanie przyjęcie uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 14 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, większością głosów (13 za, 1 wstrzymujący) przyjęła
uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzenie ścieków.



Ad.pkt.10.

Z-ca Wójta Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że zgodnie z
wcześniejszymi ustaleniami będziemy schodzić z dopłat przez gminę za
odprowadzanie ścieków. W roku ubiegłym w Opinogórze Górnej wynosiła
dopłata do lm3 ścieków 0,80 zł w tym roku propozycja 0,60 zł, w Pomorzu do
jednej osoby dopłata wynosiła 7,50 zł, w tym roku propozycja 5,94 zł.

Elżbieta Pełka inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony
środowiska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla
taryfowej grupy odbiorców usług za zbiorowe odprowadzanie ścieków w
miejscowości Pomorze.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła pod
glosowanie przyjęcie uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 14 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia
dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług za zbiorowe odprowadzanie
ścieków w miejscowości Pomorze.

Ad.pkt.l ].

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

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła pod
głosowanie przyjęcie uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 14 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia
dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług za zbiorowe odprowadzanie
ścieków do oczyszczalni w miejscowości Opinogóra Górna.

Ad.nkt.12.

Pani Natalia Goździewska Kierownik USC wyjaśniła, że na Sesji Rady
Gminy w dniu 31 marca 2011 roku została uchwalona uchwała Nr VI/31/11 w
sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej rady Działalności
Pożytku Publicznego w Opinogórze Górnej oraz trybu powoływania jej
członków. Uchwała została wysłana do Nadzoru Prawnego Wojewody



Mazowieckiego gdzie wskazano aby w załączniku do uchwały wprowadzić
zmiany tj. w 5 5 ust. 1 lit. e obecnie otrzymuje brzmienie „1. Przedstawicieli
Rady Gminy Opinogóra Górna wskazuje Rada Gminy”, oraz wś 10 ust. 1 pkt. 4
otrzymuje brzmienie „1.4) na wniosek Rady Gminy w przypadkach
przedstawicieli Rada Gminy”. Następnie Kierownik USC przedstawiła stosowny
projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła pod
głosowanie przyjęcie uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 14 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła uchwałę zmieniająca uchwałę Nr
VI/31/11 Rady Gminy Opinogóra Górna 2 dnia 31 marca 2011 r. w sprawie
określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku
Publicznego w Opinogórze Górnej oraz trybu powoływania jej członków.

Ad.nkt.l3.

Pani Natalia Goździewska Kierownik USC wyjaśniła, że na sesji Rady
Gminy 31 marca 2011 r. została uchwalona uchwała Nr Vl/32/11 w sprawie
trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań
publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. Uchwała została wysłana do
Nadzoru Prawnego Wojewody Mazowieckiego gdzie wskazano aby
wprowadzić następujące zmiany: w 5 3 uchwały otrzymuje brzmienie „@ 3
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia”, w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza
się zmianę w 5 2 ust. 3 „ Wójt przyjmuje wniosek o realizacji bądź odrzuca go z
podaniem uzasadnienia”, w 5 3 ust. 2 „ W zakresie nieuregulowanym w umowie
o wykonanie inicjatywy lokalnej stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego”
Następnie Kierownik USC przedstawiła stosowny projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła pod
głosowanie przyjęcie uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 14 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła uchwałę zmieniająca uchwałę Nr
VI/32/11 Rady Gminy Opinogóra Górna 2 dnia 31 marca 2011 r. w sprawie
trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań
publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

Ad.pkt.l4.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Ewa Żórawska
wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczy ustalenia odpłatności za godzinę usług
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opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. W naszej gminie usługi
opiekuńcze świadczone są dla 5 osób obłożnie chorych, posiadających
orzeczenie o niepełnosprawności. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
zatrudnia 2 opiekunki środowiskowe oraz pracowników na umowę zlecenie i
roboty publiczne. Zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze w naszej gminie
wzrasta. Odpłatność za usługi opiekuńcze na poziomie 7 zł za godzinę ostatnio
była ustalana w kwietniu 2000 r. Przez 11 lat nie było podwyżki. Obecnie
zachodzi potrzeba zwiększenia odpłatności, ze względu chociażby na wzrost
najniższego wynagrodzenia. Podopieczny wnosi odpłatność do Gminy
procentowo w zależności od posiadanego dochodu i kryterium dochodowego
określonego w ustawie o pomocy społecznej. Na dzień dzisiej szy kryterium
dochodowe dla osoby samotnej wynosi 477 zł, a dla osób w rodzinie 351 zł.
Wnioskuje się więc o zwiększenie odpłatności za usługi z kwoty 7 zł do kwoty
9,5 zł, co stanowi 1,3 % niniejszej emerytury tj. 728,18 zł oraz ustalenie
odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze na poziomie 1,5 % co stanowi
10,90 zł. Następnie Kierownik GOPS przedstawiła stosowny projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła pod
głosowanie podjęcie uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan radnych 14, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie określenia
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczna usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu
ich pobierania.

Ad.pkt.15

Radny Adam Rzepliński poprosił o opracowanie i przekazanie radnym
mapki obrazującej jakie były budowane i remontowane drogi w gminie oraz ich
koszt za okres 10 lat wstecz.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że postara się opracować taką
mapkę, chociaż trudno będzie wykazać koszty 2 przed 10 lat, ale sądzę że nie
jest to konieczne i bardzo trudne, ponieważ ceny zmieniły się zdecydowanie.

Ad.nkt.16.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:
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0 zostały sprzedane dwie działki, jedna w Opinogórze Górnej i druga we
Władysławowie,

. 13 czerwca br. odbędzie się przetarg na budynek po byłej szkole w
Trętowie,

. 4 lipca br. ogłoszony został przetarg na sprzedaż działki z budynkiem po
byłej zlewni mleka w Opinogórze Dolnej,

. 29 lipca br. odbędzie się przetarg na sprzedaż budynku po byłej szkole
w Dzboniu,

. wykonano remont dachu na świetlicy w Dzboniu - wymieniono więźbę
dachową, a mieszkańcy w czynie społecznym zadeklarowali położenie
blachy,

. w najbliższych dniach ogłosimy przetarg na położenie jednej warstwy
asfaltu na drodze Janowięta — Kołaki Kwasy,

. było wiele zastrzeżeń do jakości jak i wagi dostarczanego towaru na
remonty dróg gminnych, chcemy uniknąć niepotrzebnej dyskusji i za
jakość i wagę będzie odpowiadał sołtys, wzrokowo oceni jakość towaru,
a-u jeżeli będzie miał zastrzeżenia do wagi to jest możliwość dojechania
do wagi GS w Zygmuntowie lub najbliższego punku posiadającego
wagę,
rozpoczęto naprawy oczyszczalni przydomowych,
w miesiącu czerwcu rozpocznie się budowa boiska „Orlik”,
na ukończeniu jest budowa drogi przez wieś Bacze,
w najbliższych dniach rozpocznie się budowa drogi w Chrzanówku,
opracowany mamy kosztorys budowy drogi w Czemicach, pod koniec
czerwca ogłosimy przetarg na jej budowę,

. w trakcie jest przygotowywana dokumentacja na budowę drogi Kołaki
Budzyno i Wilkowo,

. na poprzedniej sesji informowaliśmy, że będzie zlikwidowany Posterunek
Policji w Opinogórze Górnej, jednak został utrzymany,

. z okazji Dnia Samorządowego uczestniczyłem w spotkaniu z Panem
Prezydentem Komorowskim, które odbyło się w pałacu prezydenckim w
Warszawie,

0 pod koniec lipca planujemy zorganizowanie wycieczki dla sołtysów i
radnych na trasie do Mikołajek, proszę o zapisywanie się i wpłatę po
40 zł od osoby na obiad i śniadanie

Z-ca Wójta Małgorzata Kołakowska przedstawiła zgodnie z wcześniej szą
obietnicą informacje na temat finansowania szkół na terenie gminy. Wydatki
bieżące ogółem na oświatę w 2010 r. wyniosły 6.209.102,94 zł co stanowiło
33,5% całości budżetu gminy. W 76% wydatki te zostały sfinansowane z
subwencji oświatowej i dotacji celowych, a w 24% budżetu gminy, czyli w
kwocie l.507.401,57 zł. Środki te były przeznaczone na funkcjonowanie 4 szkół
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podstawowych oraz gimnazjum. Koszt utrzymania poszczególnych szkół
przedstawia się następująco:

0 SP w Opinogórze Górnej wynosi 1.278.848,39 zł oraz oddziału
przedszkolnego 103.478,87 zł (198 uczniów i 24 dzieci w klasie „O”),

' filia we Władysławowie 194.034,21 zł, oddziału przedszkolnego
69.527,17 zł (15 uczniów i 11 dzieci w klasie „O”),

0 SP w Kołaczkowie wynosi 727.861,71 zł, oddziału przedszkolnego
55.752,45 zł (62 uczniów i 16 dzieci w klasie „O”),

0 SP w Woli Wierzbowskiej 722.557,72 zł, oddziału przedszkolnego
43.936,10 zł (71 uczniów i 16 dzieci w klasie „O”),

0 Gimnazjum 1.460.469,82 zł (178 uczniów).
Łącznie w ubiegłym roku uczęszczało do szkół w naszej gminie 593 uczniów.
W roku szkolnym 2011/2012 będzie uczęszczało 584 uczniów, w tym do
oddziału przedszkolnego 90 dzieci. W szkołach podstawowych będzie 29
oddziałów, w których średnia liczba dzieci wyniesie 14. Natomiast w
gimnazjum będzie 8 oddziałów, średnia liczna uczniów w klasie będzie 21. W
szkołach zatrudnionych będzie 62 nauczycieli, w tym 53 w pełnym etacie i 9 w
niepełnym wymiarze zajęć. Według stopnia awansu zawodowego zatrudnionych
będzie 45 nauczycieli dyplomowanych, 12 mianowanych oraz 5 kontraktowych.
W obsłudze i administracji zatrudnionych jest 17 osób. Jak wynika z informacji
liczba dzieci maleje, a zatem maleje również subwencja oświatowa i samorząd
musi dokładać do oświaty coraz więcej pieniędzy. Jak słychać w mediach mówi
się o różnych sposobach ograniczania wydatków na oświatę w gminach. W
jednych likwiduje się małe szkoły, w innych przekazują je stowarzyszeniom, a
jeszcze w innych tworzą zespoły szkół. W naszej gminie przymierzamy się do
likwidacji w przyszłym roku filii we Władysławowie o czym już wcześniej
informowaliśmy. W tym roku jedynie szukaliśmy oszczędności przy
zatwierdzaniu arkuszy organizacyjnych. I tak została ograniczona ilość godzin
religii w oddziałach przedszkolnych z dwóch do jednej, ponieważ religia nie jest
obowiązkowa w tych oddziałach.. Również zostały połączone lekcje plastyki,
muzyki i w-f w SP w Woli Wierzbowskiej i Kołaczkowie. Pokaźną kwotę w
wydatkach na oświatę stanowi zakup biletów oraz zwrot kosztów za
indywidualny dowóz dzieci do szkół. Wynosi ona 219.391,35 zł. Gmina ma
obowiązek zapewnić bezpłatny transport dzieciom objętym obowiązkowym
wychowaniem przedszkolnym i uczniom klas I — IV szkół podstawowych, jeżeli
ich droga do przedszkola lub szkoły jest dłuższa niż 3 km. W przypadku
uczniów klas starszych i gimnazjum odległość ta ma przekraczać 4 km. Przy
czym dziecko musi uczęszczać do szkoły w swoim obwodzie. Podczas ostatniej
kontroli RIO w naszej gminie dowiedzieliśmy się, że nie powinniśmy wydatków
ponosić na dowożenie dzieci uczęszczających do szkół poza obwodem. Mamy 3
takie przypadki. Zakupujemy w 50% bilety dla dzieci z Pomorza za kwotę
4.876,62 zł., dla dzieci z Przedwojewa w 100% za kwotę ll.517,84 zł oraz są
zawarte umowy na zwrot kosztów dowozu w 50% dla dzieci z Ciechanowa
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uczęszczających do SP w Opinogórze. Razem ten wydatek wynosi 21.008,46 zł.
Od nowego roku szkolnego zostanie wstrzymany zwrot kosztów dowożenia
dzieci poza obwodem, jeśli oczywiście nie zmienią się przepisy.

Dyrektor GOK Zofia Pikus poinformowała, że 15 lipca br. za kwotę
290 zł. organizuje wycieczkę na trasie Opinogóra - Częstochowa — Zakopane,
poprosiła chętnych o zapisywanie się.

Małgorzata Kołakowska Z-ca Wójta Gminy wyjaśniła, że gmina
przystąpiła do konkursu pn; „ Europejski Tydzień Sportu Dla Wszystkich”,
który odbędzie się w Polsce w dniach 26 maja - 1 czerwca 2011 r. Celem
głównym turnieju jest aktywizacja ruchowa jak największej liczby naszych
obywateli. Warunkiem zaliczenia uczestnictwa w turnieju jest udział w
zorganizowanych imprezach: grach sportowych i rekreacyjnych, zawodach lub
innej aktywności ruchowej. Organizatorem turnieju w naszym województwie
jest Mazowieckie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, przy współpracy
samorządów lokalnych, klubów sportowych, placówek oświatowych,
spółdzielni mieszkaniowych, jednostek OSP, ośrodków sportu i rekreacji, firm
zakładów pracy i urzędów. W naszej gminie turniej rozpocznie się 26 maja na
boisku szkolnym w Opinogórze Górnej od godz. 13.00 - 15.00 — rywalizacja
dzieci i młodzieży w dyscyplinach lekkoatletycznych bieg na 100 i 400 m, skok
w dal, rzut piłką lekarską, a po dzisiej szej sesji zapraszamy wszystkich radnych i
sołtysów również na boisko szkolne na wielobój lekkoatletyczny, 27 maja
planowany mecz piłki nożnej — strażacy kontra pracownicy gminy, 28 maja
OSP Władysławowo i OSP Długołęka organizuje dzień dziecka na sportowo, 29
maja na hali sportowej w Opinogórze — gry zespołowe między wioskami (piłka
siatkowa, unihokej, piłka nożna, tenis stołowy, badminton), w OSP Kołaczków
dzień dziecka na sportowo, w Sz.P. we Wierzbowie mecz piłki nożnej, 30
maja: przy Gimnazjum w Opinogórze Górnej rajd rowerowy młodzieży śladami
rodu Krasińskich — pokonywanie toru przeszkód przez uczestników rajdu,
planowany jest też Opinogórski Rajd Rowerowy w którym będą uczestniczyć
członkinie Klubu Dobrej Gospodyni i również na raj zapraszamy sołtysów i
radnych oraz wszystkich chętnych, natomiast 2w Sz.P. w Kołaczkowie
organizowany jest bieg przełajowy dla klas I-VI, 31 maja na boisku sportowym
w Opinogórze dla młodzieży sprawdzian wydolności organizmu, w Sz.P. w
Woli Wierzbowskiej rajd rowerowy dzieci z rodzicami, ] czerwca w Sz.P. w
Kołaczkowie szkolny dzień dziecka, w Sz.P. w Woli Wierzbowskiej Dzień
Dziecka i Sportu, na boisku sportowym w Opinogórze Górnej Dzień Dziecka na
sportowo

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował, że Pan Andrzej
Chmielewski były Komendant Posterunku w Opinogórze Górnej odszedł z
dniem28 kwietnia br na emeryturę i chcemy na dzisiejszej Sesji Rady Gminy
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uroczyście podziękować za dobra współprace. W związku z powyższym Wójt
Gminy Stanisław Wieteska, Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska,
Z—ca Wójta Małgorzata Kołakowska i Robert Goździewski — z-ca
Przewodniczącej Rady Gminy w imieniu władz samorządowych, pracowników
Urzędu Gminy, radnych i sołtysów wręczyli Panu Andrzejowi Chmielewskiemu
kwiaty i upominek.

Ad.gkt.l7.

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

ProtWała:

Przewod icząc Rady Gmin

Elżbi ta orowska Jol @chowska


