PROJEKT

P R O T O K Ó Ł Nr XI/2015
z XI Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej
w dniu 30 października 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
Uczestniczyło

- 15
- 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 RIOŚ
6. Mieczysław Leszczyński – radny powiatu
7. Pikus Marian – Izby Rolnicze
8. Maciej Kołakowski – Izby Rolnicze
9. Jerzy Niedziałkowski. BS Opinogóra Górna
10.Stanisław Leszczyński – Prezes GS „SCH”
11.Przedstawiciel Powiatowej Policji w Ciechanowie
12.Ireneusz Różalsk8i – Kierownik NZOZ „IROMED”
13.Teresa Grzeszczak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Opinogórze
Górnej
14.Henryk Uliński – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie
15.Henryk Chojnacki – Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Woli
Wierzbowskiej
16.Teresa Kudlak – Dyrektor Gimnazjum w Opinogórze Górnej
17.Sołtysi wg listy obecności - 34
Pkt.1.
Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska powitała radnych,
kierowników zakładów pracy, przedstawiciela Izby Rolniczej, 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 X Sesji Rady Gminy.
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3. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące
uchwał sesyjnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia i zabezpieczenia środków
finansowych w budżecie Gminy Opinogóra Górna na rok 2016 w celu
realizacji zadania współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje
typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy
Opinogóra Górna do roku 2030.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
Opinogóra Górna na rok 2015.
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Opinogóra
Górna w roku szkolnym 2014/2015
10.Wolne wnioski i zapytania.
11.Sprawy bieżące.
12.Zamknięcie obrad.
Ad.pkt.2.
Przewodniczący Rady Gminy Jolanta Grochowska poinformowała, że
protokół z X 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 X Sesji Rady Gminy z dnia 1 października
2015 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
przyjęcie wniosku
Rada Gminy
Opinogóra Górna.

jednogłośnie przyjęła protokół z X Sesji Rady Gminy

Ad.pkt.3.
Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące
uchwał sesyjnych – brak
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Ad.pkt.4.
Zastępca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że radni na
posiedzeniu komisji jednogłośnie zdecydowali się na przyjęcie ceny skupu żyta
stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego w kwocie 53,75 zł, cenę
jaką ogłosił w komunikacie Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Jeżeli
Rada Gminy przyjmuje cenę skupu żyta proponowaną przez GUS nie ma
potrzeby podjęcia w tej sprawie uchwały. Ponadto poinformowała, że radni
również na posiedzeniu komisji postanowili przyjąć na rok 2016 stawki
podatku od nieruchomości w wysokości obowiązującej w roku bieżącym tj.
w 2015.
Przewodnicząca Rady Gminy wniosła o podjęcie stosownej uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie określenia
wysokości podatku od nieruchomości.
Ad.pkt.5.
Zastępca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że radni na
posiedzeniu komisji postanowili wysokość stawek podatku od środków
transportowych na 2016 rok pozostawić w wysokości stawek z roku 2015.
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 określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Ad.pkt.6.
Kierownik RIOŚ Piotr Czyżyk wyjaśnił, że jest propozycja, aby Rada
Gminy uchwałą wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Krasne
w sprawie przebudowy drogi gminnej Łaguny – Barańce i upoważniła Wójta do
podpisania z Wójtem Gminy Krasne porozumienia, którego celem będzie
współfinansowanie zadania. Ponadto proponuje się zabezpieczyć w budżecie
gminy na rok 2016 środki finansowe w kwocie 700.000,00 zł na powyższe
zadanie.
Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie
stosownej uchwały.
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Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych w sesji
uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie
przystąpienia
i zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Opinogóra Górna na
rok 2016 w celu realizacji zadania współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2-20 na
operacje typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”
Ad.pkt.7.
Kierownik RIOŚ Piotr Czyżyk wyjaśnił, że w grudniu 2006 roku Sejm
RP ustawowo określił nowe zasady prowadzenia polityki rozwoju. Rozszerzony
został znacznie jej zakres podmiotowy. Oprócz Rady Ministrów oraz
samorządów województw do prowadzenia polityki rozwoju zobowiązane
zostały formalnie również samorządy lokalne, powiatowe i gminne.
Podstawowymi dokumentami określającymi zasady i kierunki prowadzenia
polityki rozwoju mają być strategie rozwoju, programy i dokumenty
programowe. Dokumenty te mają mieć zasadnicze znaczenie nie tylko dla
sprawnego i efektywnego zarządzania rozwojem - również lokalnym, mają one
również stanowić podstawę uzasadniania wniosków o uzyskanie środków
wsparcia z funduszy Unii Europejskiej
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 uchwalenia Strategii
Rozwoju Gminy Opinogóra Górna do roku 2030.
Ad.pkt.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 zmiany w uchwale
budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2015.
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Ad.pkt.9.
Dyrektor GZEAS
o stanie realizacji zadań
szkolnym 2014/2015 była
przedstawionej informacji

Małgorzata Kołakowska – ponieważ informacja
oświatowych w gminie Opinogóra Górna w roku
umieszczona w BIP-ie, zapytała czy radni mają do
pytania.

Radni nie mieli pytań do przedstawionej im informacji.
Ad.pkt.10.
Radny powiatu P. Mieczysław Leszczyński poruszył sprawę remontu
drogi powiatowej Dzbonie – Lipa. Wpłynęło pismo do Wójta Gminy
o dofinansowanie jej remontu w kwocie 200 tys. zł i ta kwota wpłynie na
długość odcinka drogi i wnosi o zaakceptowanie tej kwoty.
Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska stwierdziła, że nie jest
tak do końca, ponieważ było nasze dofinansowanie do remontu drogi Opinogóra
– Pałuki , pierwszy raz 100 tys. zł i zrobiony był większy odcinek niż potem
dofinansowaliśmy 200 tys. zł. i zrobiony został mniejszy odcinek drogi.
P. Mieczysław Leszczyński stwierdził, że starostwo przeznaczyło w 2015
roku ok. 600 tys. zł na wykonany odcinek drogi Opinogóra – Pałuki.
Radny Adam Gąsiorowski zapytał, dlaczego w informacji jest dodatkowo
w budżecie gminy przeznaczone 93 tys. zł na dowóz dzieci przez rodziców jak
autobus z PKS i tak dowozi dzieci.
Dyrektor GZEAS Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że z rodzicami są
zawarte umowy w cenie biletu. Dowożone przez rodziców są dzieci
niepełnosprawne lub mieszkające na koloniach.
Maciej Kołakowski przedstawiciel Izby Rolnicze - o dofinansowaniu
drogi powiatowej Dzbonie – Lipa należałoby zdecydować na dzisiejszej sesji,
ponieważ do końca listopada jest termin składania wniosków. Proszę o poważne
potraktowanie sprawy i przeznaczenie 200 tys. zł na remont tej drogi
Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił:
 sprawa składania wniosków o dofinansowywanie funduszy unijnych na
drogi jest nie do listopada tylko od 16 listopada do 12 stycznia. Każda
gmina starająca się o fundusze unijne może otrzymać 3 mln. zł. Nasza
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gmina na dzień dzisiejszy nie może spełnić kryteriów, żeby pozyskać
te fundusze,
 w naszej gminie drogi stawiane są na pierwszym miejscu. W tym roku
został położony asfalt na drogach Czernice, Rąbież, Zygmuntowo oraz
została spryskana asfaltem droga do Rembowa. Następnie do budżetu
gminy na przyszły rok jest zamysł wprowadzenia dziewięciu odcinków
dróg: Kołaki Kwasy, Bacze, Przytoka, Pomorze, Kołaczków, RąbieżMorgi, Pałuki, Łaguny-Barańce, Władysławowo. Na 39 sołectw, aż
dziewięć sołectw miałoby zbudowane drogi. Ponadto pozostałoby 10 dróg
gminnych do wykonania. Na razie nie rozpoczynalibyśmy budowy drogi
Bacze – Opinogóra Dolna, poczekamy na informację o dofinansowaniu
i wtedy ewentualnie wprowadzimy na rok przyszły. Należy też mieć na
względzie drogę Kołaczków-Kobylin, Patory, Władysławowo
ul. Osiedlowa, Łęki Bogucin, drogę w Opinogórze Górnej za budynkiem
Urzędu Gminy, drogę Ciechanów – Kąty – Opinogóra – Długołęka wraz
ze ścieżką rowerową do Opinogóry – jest to droga powiatowa ale na
pewno będziemy musieli ją dofinansować, dokończenie drogi Łaguny –
Barańce, drogę Kołaki Kwasy, krótki odcinek drogi do remontu
w Kołakach Budzyno,
 zrezygnowaliśmy z funduszu sołeckiego, w związku z tym
zaproponujemy do budżetu gminy 200 tys. zł na bieżące remonty dróg
w tym przeznaczymy na kilka po 10 lub 20 tys. zł
 otrzymaliśmy pismo ze starostwa o dofinansowanie w kwocie 200 tys. zł
remontu drogi powiatowej Dzbonie- Lipa. W związku z powyższym
proszę radnych o zastanowienie się jaką kwotę dofinansujemy a Panią
Przewodniczącą Rady Gminy o przegłosowanie kwoty.
Radny Jerzy Komorowski stwierdził, że w zeszłym roku był planowany
remont drogi Dzbonie-Lipa i przeznaczyliśmy na dofinansowanie jej 100 tys. zł,
jednak zeszła z planu i może na to miało wpływ mniejsze dofinansowanie.
Ja jestem zdania, żeby w tym roku dofinansować 200 tys. zł. na tą drogę,
ponieważ jest to najgorsza droga powiatowa w gminie.
Radny Goździewski Robert potwierdził, że droga Dzbonie – Lipa jest
w bardzo złym stanie, ale trzeba pamiętać o innych drogach i traktować
jednakowo, mówi się już o modernizacji drogi Ciechanów- Kąty - Opinogóra –
Długołęka, na którą też będzie potrzebne nasze dofinansowanie.
Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska zaproponowała i dała pod
głosowanie przeznaczenie z budżetu gminy 100 tys. zł na dofinansowanie
remontu drogi powiatowej Dzbonie-Lipa.
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Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15, większością głosów ( 11 za, 4 wstrzymujące) przyjęła wniosek
o przeznaczeniu 100 rys. zł na dofinansowanie remontu drogi powiatowej
Dzbonie-Lipa.
Ad.pkt.11.
Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:
 rozpoczęto rozmowy na temat konserwacji oświetlenia ulicznego
w gminie, ponieważ z końcem roku kończy się umowa. Propozycja jest
o wzrost ceny usług o 39 %, i jak powiedziałem, że jest to nie do
przyjęcia, to firma powiedziała, że jak nie zapłacimy to wyłączy
oświetlenie. Proponuję zorganizować 17 listopada br. spotkanie
z przedstawicielem firmy z udziałem Przewodniczących rady i komisji
i może uda nam się wynegocjować mniejszą podwyżkę. Ponadto musimy
się zastanowić czy umowę zawrzemy na rok czy na trzy lata, chociaż
byłoby to ryzykowne,
 żeby spełnić zalecenie PSP i nie zlikwidować oddziału przedszkolnego
w Kołaczkowie, należy przeznaczyć w budżecie gminy 70 tys. zł na
przeniesienie oddziału przedszkolnego z piętra na parter,
 w budżecie gminy musimy zapewnić ok. 100 tys. zł na budowę sieci
wodociągowej do nowo powstałych budynków w Elżbiecinie oraz
jednego zabudowania w Jałowej Wsi ( nie ma doprowadzonej wody),
 zakupiliśmy za 169.900 zł samochód pożarniczy dla OSP Kołaczków,
dotychczasowy został sprzedany za 10 tys. zł firmie, od której
zakupiliśmy drugi samochód,
 przygotowany jest wniosek i planujemy go złożyć w grudniu
o dofinansowanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Opinogórze
Górnej i Gimnazjum, Urzędu Gminy oraz na dokończenie ocieplenia
i wymianę dachu na Szkole Podstawowej w Woli Wierzbowskiej,
 mamy przygotowaną dokumentacje na remont świetlicy w Sosnowie,
kosztorys wynosi 200 tys. zł. Na razie nie ma możliwości na
dofinansowanie remontu więc proponuję poczekać, jeżeli nie będzie
dofinansowania ze środków unijnych to w roku 2017 zaproponujemy do
naszego budżetu remont świetlicy,
 termin utworzenia przedszkola dla 3-latków jest do września 2017 r. i na
razie nie będziemy planować adaptacji i rozbudowy budynku po byłym
posterunku dla przedszkolaków , ponieważ we wniosku, który złożyliśmy
możemy tylko otrzymać 10 % dofinansowania na inwestycje. Jeżeli nie
będzie większego dofinansowania to zawnioskuję o wprowadzenie
do budżetu inwestycji w roku 2017.
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Ad.pkt.12.
Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Przewodnicząca Rady Gminy
Jolanta Grochowska zamknęła obrady XI Sesji Rady Gminy.
Protokółowała:
Elżbieta Borowska

Przewodniczący Rady Gminy
Jolanta Grochowska

