
 

 

P R O T O K Ó Ł  Nr XV/2016 

z   XV Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej  

w dniu 30 marca 2016 r. w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej  

pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Gminy Jolanty Grochowskiej  

 

Obrady rozpoczęto o godz. 10
00 

 i zakończono o godz. 12
30 

. 

 

Stan radnych   - 15 

Uczestniczyło   - 14 

Radny nieobecny: 

- Adam Rzepliński 

 

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli: 

 

1. Małgorzata Kołakowska – Z-ca Wójta Gminy 

2. Beata Golasińska – Sekretarz Gminy 

3. Ewa Wójcik – Skarbnik Gminy 

4. Piotr Czyżyk – Kierownik RIOŚ 

5. Ewa Żórawska – Kierownik GOPS 

6. Elżbieta Pałka – inspektor  ds. rolnych, gospodarki komunalnej  i ochrony 

środowiska 

7. Pikus Marian – Izby Rolnicze 

8. Maciej Kołakowski – Izby Rolnicze 

9. Jerzy Niedziałkowski. BS Opinogóra Górna 

10. Przedstawiciel Powiatowej Policji w Ciechanowie 

11. Sołtysi wg listy obecności - 39 

 

Pkt.1. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska  radnych gminy, 

kierowników zakładów pracy, przedstawiciela policji, przedstawicieli Izby 

Rolniczej, sołtysów, 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 XIV Sesji Rady Gminy. 

3. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące 

uchwał sesyjnych. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/niewyrażenie zgody na 

wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 roku.    

5. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania       

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,       

PROTOKÓŁ NrXV/2016
z XV Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej

W dniu 30 marca 2016 r. W lokalu Urzędu Gminy W Opinogórze Górnej
pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Gminy Jolanty Grochowskiej

Obrady rozpoczęto o godz. 1000 i zakończono o godz. 1230.

Stan radnych - 15
Uczestniczyło - 14
Radny nieobecny:
- Adam Rzepliński

Spoza Rady Gminy W sesji uczestniczyli:

Małgorzata Kołakowska — Z-ca Wójta Gminy
Beata Golasińska — Sekretarz Gminy
Ewa Wójcik — Skarbnik Gminy
Piotr Czyżyk — Kierownik RIOŚ
Ewa Żórawska — Kierownik GOPS
Elżbieta Pałka — inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony
środowiska

7. Pikus Marian — Izby Rolnicze
8. Maciej Kołakowski — Izby Rolnicze
9. Jerzy Niedziałkowski. BS Opinogóra Górna
10.Przedstawiciel Powiatowej Policji w Ciechanowie
11. Sołtysi wg listy obecności - 39

PNE/MAPJNE

Pkt.1.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska radnych gminy,
kierowników zakładów pracy, przedstawiciela policji, przedstawicieli Izby
Rolniczej, sołtysów, 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 XIV Sesji Rady Gminy.
3. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące
uchwał sesyjnych.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/niewyrażenie zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 roku.

5. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
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z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób                  

z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 

Opinogóra Górna na rok 2016.   

7. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr XIV/76/2016 z dnia 

2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Opinogóra Górna w 2016 roku.   

8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego 

prowadzonej w formie opiekuńczej przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Opinogórze Górnej. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w statucie Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej do 

rozdysponowania funduszy na remonty dróg wiejskich. 

11. Wolne wnioski i zapytania. 

12. Sprawy bieżące. 

13. Zamknięcie obrad. 

 

Ad.pkt.2. 

  

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska poinformowała,         

że protokół z XIV 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 XIV Sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2016 r. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie 

przyjęcie wniosku 

 

Rada Gminy  jednogłośnie przyjęła protokół z XIV Sesji Rady Gminy 

Opinogóra Górna. 

 

Ad.pkt.3. 

 

 Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące 

uchwał sesyjnych – brak . 

 

 Przedstawiciel Powiatowej Policji w Ciechanowie poprosił  radnych         

i sołtysów o wypełnienie ankiet na temat sytuacji bezpieczeństwa w gminie. Po 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
Opinogóra Górna na rok 2016.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/76/2016 z dnia
2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Opinogóra Górna w 2016 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego
prowadzonej w formie opiekuńczej przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Opinogórze Górnej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej

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

1 1.Wolne wnioski i zapytania.
12. Sprawy bieżące.
13.Zamknięcie obrad.

Ad.pkt.2.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska poinformowała,
że protokół z XIV Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna został napisany i radni
mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Robert Gożdziewski przedstawił
wniosek o przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2016 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
przyjęcie wniosku

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

Ad.pkt.3.

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

Przedstawiciel Powiatowej Policji w Ciechanowie poprosił radnych
i sołtysów o wypełnienie ankiet na temat sytuacji bezpieczeństwa w gminie. Po
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zebraniu ankiet prawdopodobnie w czerwcu będzie sporządzony materiał 

dotyczący  stanu zagrożenia w gminie. 

 

Ad.pkt.4. 

 

   Z-ca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że fundusz 

sołecki był wyodrębniany przez cztery lata. W  2015 roku w 65 % fundusz był 

przeznaczony na remonty dróg wiejskich, 12% na umundurowanie  orkiestry 

dętej, pozostały procent na place zabaw, tablice informacyjne, oświetlenie 

uliczne. W zeszłym roku  ustaliliśmy,  że przez dwa lata  funduszu nie będziemy  

wyodrębniać,  a większą kwotę w budżecie gminy przeznaczymy na 

poważniejsze remonty dróg,  które zapewnią przejezdność tych dróg na kilka lat. 

Dróg oczekujących na remonty generalnie jest sporo i w ciągu jednego roku nie 

wykonamy wszystkich. W związku z powyższym proponuję taką zasadę przyjąć 

na przyszły rok i nie wyodrębniać funduszu sołeckiego na 2017 rok. 

 

 Sołtys z Opinogóry Dolnej Jerzy Wójcicki zwrócił uwagę, że jest to 

fundusz sołecki, to  dlaczego nikt się nie pytał o  nasze zdanie w tej sprawie. 

 

 Sołtys z Opinogóry Górnej Grażyna Czarnecka, również zwróciła uwagę, 

że dlaczego wcześniej w tej sprawie nie było spotkania z sołtysami, osobiście 

jest za wyodrębnieniem funduszu sołeckiego. 

 

 Sołtys z Sosnowa  Grzegorz Jezierski też potwierdził,  że sprawa 

funduszu sołeckiego powinna być przedyskutowana z sołtysami. W naszym 

sołectwie jest remiza, która musi być remontowana, o dofinansowanie będzie 

trudno, więc z każdego roku stopniowo przeznaczając odpowiednie fundusze 

byśmy ją remontowali. Również mamy drogę Trętowo  -  Załuża na remont 

której nie można pozyskać funduszy z zewnątrz , to może małymi krokami  

udałoby się ją wyremontować. Jestem za wyodrębnieniem funduszu. 

 

 Radny Jerzy Komorowski zaproponował przerwę piętnasto-minutową, 

żeby  sołtysi sprawę funduszu przedyskutowali, ewentualnie każdy radny ze 

swoim sołtysem również niech porozmawia. . Radni spotkali się przed sesją i 

większość jest przekonana, żeby jeszcze ten rok poczekać z wyodrębnieniem 

funduszu. 

 

 Radny Robert Goździewski jest za tym, aby jeszcze  nie wyodrębniać 

funduszu na rok 2017, ponieważ jest to rozdrobnienie funduszu, a przeznaczając 

większą kwotę na konkretną drogę można  zrobić dużo  więcej. 

 

 Sołtysi dość długo dyskutowali, jedni byli za wyodrębnieniem funduszu 

drudzy za niewyodrębnieniem, W związku z powyższym Z-ca Wójta 

zebraniu ankiet prawdopodobnie W czerwcu będzie sporządzony materiał
dotyczący stanu zagrożenia W gminie.

Ad.pkt.4.

Z-ca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że fundusz
sołecki był wyodrębniany przez cztery lata. W 2015 roku W 65 % fundusz był
przeznaczony na remonty dróg wiejskich, 12% na umundurowanie orkiestry
dętej, pozostały procent na place zabaw, tablice informacyjne, oświetlenie
uliczne. W zeszłym roku ustaliliśmy, że przez dwa lata funduszu nie będziemy
wyodrębniać, a Większą kwotę W budżecie gminy przeznaczymy na
poważniej sze remonty dróg, które zapewnią przejezdność tych dróg na kilka lat.
Dróg oczekujących na remonty generalnie jest sporo i W ciągu jednego roku nie
wykonamy wszystkich. W związku z powyższym proponuję taką zasadę przyjąć
na przyszły rok i nie wyodrębniać funduszu sołeckiego na 2017 rok.

Sołtys z Opinogóry Dolnej Jerzy Wójcicki zwrócił uwagę, że jest to
fundusz sołecki, to dlaczego nikt się nie pytał o nasze zdanie W tej sprawie.

Sołtys z Opinogóry Górnej Grażyna Czarnecka, również zwróciła uwagę,
że dlaczego wcześniej w tej sprawie nie było spotkania z sołtysami, osobiście
jest za wyodrębnieniem funduszu sołeckiego.

Sołtys z Sosnowa Grzegorz Jezierski też potwierdził, że sprawa
funduszu sołeckiego powinna być przedyskutowana z sołtysami. W naszym
sołectwie jest remiza, która musi być remontowana, o dofinansowanie będzie
trudno, więc z każdego roku stopniowo przeznaczając odpowiednie fundusze
byśmy ją remontowali. Również mamy drogę Trętowo - Załuża na remont
której nie można pozyskać funduszy z zewnątrz , to może małymi krokami
udałoby się ją wyremontować. Jestem za wyodrębnieniem funduszu.

Radny Jerzy Komorowski zaproponował przerwę piętnasto-minutowa,
żeby sołtysi sprawę funduszu przedyskutowali, ewentualnie każdy radny ze
swoim sołtysem również niech porozmawia. . Radni spotkali się przed sesją i
Większość jest przekonana, żeby jeszcze ten rok poczekać z wyodrębnieniem
funduszu.

Radny Robert Gożdziewski jest za tym, aby jeszcze nie wyodrębniać
funduszu na rok 2017, ponieważ jest to rozdrobnienie funduszu, a przeznaczając
Większą kwotę na konkretną drogę można zrobić dużo więcej.

Sołtysi dość długo dyskutowali, jedni byli za wyodrębnieniem funduszu
drudzy za niewyodrębnieniem, W związku z powyższym Z-ca Wójta
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Małgorzata Kołakowska dała pod jawne głosowanie sołtysom propozycję  

niewyrażenia zgody na wyodrębnianie funduszu sołeckiego na 2017 rok. 

 

 Sołtysi  na stan 39 w głosowaniu jawnym, 23 zagłosowało o nie 

wyodrębnianiu funduszu sołeckiego na 2017 rok. 

 

 W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta 

Grochowska dała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie niewyrażenia 

zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 roku. 

 

 Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15  radnych, w sesji 

uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie   niewyrażenia 

zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 roku. 

  

Ad.pkt.5. 

 

 Kierownik GOPS Ewa Żórawska wyjaśniła, że zgodnie z ustawą              

o pomocy społecznej osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub 

innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, 

przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 

opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą 

być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a 

także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogący takiej 

pomocy zapewnić W myśl ww. ustawy usługi opiekuńcze obejmują pomoc w 

zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną 

przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów              

z otoczeniem.  Usługi opiekuńcze są to również usługi dostosowane do 

szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub 

niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym 

przygotowaniem zawodowym. Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje usługi 

opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Obowiązkiem Rady 

Gminy jest określenie w drodze uchwały szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób         

z zaburzeniami psychicznymi oraz określenia szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich 

pobierania. Dotychczas obowiązujące w tym zakresie podstawy prawne 

wymagają modyfikacji dostosowując je do aktualnych potrzeb podopiecznych 

Ośrodka Pomocy Społecznej oraz możliwości finansowych gminy. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie 

stosownej uchwały. 

 

Małgorzata Kołakowska dała pod jawne głosowanie sołtysom propozycję
niewyrażenia zgody na wyodrębnianie funduszu sołeckiego na 2017 rok.

Sołtysi na stan 39 w głosowaniu jawnym, 23 zagłosowało o nie
wyodrębnianiu funduszu sołeckiego na 2017 rok.

W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta
Grochowska dała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie niewyrażenia
zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 roku.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie niewyrażenia
zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 roku.

Ad.pkt.5.

Kierownik GOPS Ewa Żórawska wyjaśniła, że zgodnie z ustawą
o pomocy społecznej osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub
innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,
przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług
opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą
być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a
także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogący takiej
pomocy zapewnić W myśl ww. ustawy usługi opiekuńcze obejmują pomoc w
zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną
przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów
z otoczeniem. Usługi opiekuńcze są to również usługi dostosowane do
szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub
niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym
przygotowaniem zawodowym. Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje usługi
opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Obowiązkiem Rady
Gminy jest określenie w drodze uchwały szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz określenia szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich
pobierania. Dotychczas obowiązujące w tym zakresie podstawy prawne
wymagają modyfikacji dostosowując je do aktualnych potrzeb podopiecznych
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz możliwości finansowych gminy.

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 14, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie 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 z opłat, trybu ich pobierania. 

 

Ad.pkt.6. 

 

Skarbnik Gminy   Ewa Wójcik  szczegółowo omówiła proponowane 

zmiany w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2016. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie 

stosownej uchwały. 

 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych w sesji 

uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej Gminy  Opinogóra Górna na rok 2016.   

 

Ad.pkt.7. 

  

 Podinspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 

Elżbieta Pełka wyjaśniła, że  w  Uchwale Nr XIV/76/2016 z dnia 24 lutego 2016 

roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opinogóra Górna w 2016 

roku nastąpił błąd piśmienny w § 2 w pkt.8  brzmiało słowo” towarzystwa”        

a powinno brzmieć „towarzysza” 

   

 Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie 

stosownej uchwały. 

 

 Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na san radnych 15, w sesji 

uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie  zmiany Uchwały 

Nr XIV/76/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Opinogóra Górna w 2016 r. 

  

Ad.pkt.8. 

 

 Kierownik GOPS Ewa Żórawska wyjaśniła,  że   zgodnie z ustawą o 

wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, obowiązek wspierania rodziny 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz 

organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa na 

Rada Gminy W głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, W sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła uchwałę W sprawie 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 z opłat, trybu ich pobierania.

Ad.pkt.6.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik szczegółowo omówiła proponowane
zmiany w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2016.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie
stosownej uchwały.

Rada Gminy W głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zmian w uchwale
budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2016.

Ad.pkt.7.

Podinspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
Elżbieta Pełka wyjaśniła, że w Uchwale Nr XlV/76/2016 z dnia 24 lutego 2016
roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opinogóra Górna w 2016
roku nastąpił błąd piśmienny w @ 2 W pkt.8 brzmiało słowo” towarzystwa”
a powinno brzmieć „towarzysza”

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie
stosownej uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na san radnych 15, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zmiany Uchwały
Nr XIV/76/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Opinogóra Górna w 2016 r.

Ad.pkt.8.

Kierownik GOPS Ewa Żórawska wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o
wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, obowiązek wspierania rodziny
przeżywającej trudności W wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz
organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa na
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jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. 

Jedną z podstawowych form wsparcia rodziny jest objęcie dzieci opieką              

i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego. W celu wykonania przez 

gminę zadań w obszarze wsparcia dzieci i ich rodzin uzasadnione jest tworzenie 

placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej – świetlic środowiskowych. 

Forma ta zapewni dziecku opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację 

czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. Świetlice 

będą działały w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Opinogórze Górnej, który realizuje zadania własne gminy            

w obszarze pomocy społecznej, w tym w zakresie wspierania rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

W związku z powyższym zasadne staje się przyjęcie przez Radę Gminy 

uchwały w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej        

w formie opiekuńczej – świetlicy środowiskowej. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie 

stosownej uchwały. 

 

 Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji 

uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie  utworzenia 

placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej. 

 

Ad.pkt.9. 

 

 Kierownik GOPS Ewa Żórawska  wyjaśniła, że zmiany w statucie 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w § 10 wynikają z utworzenia nowej 

komórki organizacyjnej pod nazwą Placówka Wsparcia Dziennego i usunięcia 

Klubu Integracji Społecznej. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie 

stosownej uchwały. 

 

 Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji 

uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie  wprowadzenia 

zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

Ad.pkt.10. 

 

 Z-ca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że Komisja  do 

rozdysponowania funduszy na remonty dróg wiejskich jest komisją doraźną       

i należy ją powoływać  wg potrzeb każdego roku. Przypomniała                          

i zaproponowała skład osobowy Komisji z ubiegłego roku. 

jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej.
Jedną z podstawowych form wsparcia rodziny jest objęcie dzieci opieką
i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego. W celu wykonania przez
gminę zadań w obszarze wsparcia dzieci i ich rodzin uzasadnione jest tworzenie
placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej — świetlic środowiskowych.
Forma ta zapewni dziecku opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację
czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. Świetlice
będą działały w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Opinogórze Górnej, który realizuje zadania własne gminy
w obszarze pomocy społecznej, w tym w zakresie wspierania rodzin
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
W związku z powyższym zasadne staje się przyjęcie przez Radę Gminy
uchwały w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej
w formie opiekuńczej — świetlicy środowiskowej.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie
stosownej uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie utworzenia
placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej.

Ad.pkt.9.

Kierownik GOPS Ewa Żórawska wyjaśniła, że zmiany w statucie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w @ lO wynikają z utworzenia nowej
komórki organizacyjnej pod nazwą Placówka Wsparcia Dziennego i usunięcia
Klubu Integracji Społecznej.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie
stosownej uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie wprowadzenia
zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ad.nkt.10.

Z-ca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że Komisja do
rozdysponowania funduszy na remonty dróg wiejskich jest komisją dorażną
i należy ją powoływać wg potrzeb każdego roku. Przypomniała
i zaproponowała skład osobowy Komisji z ubiegłego roku.
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 Z sali nie padły inne propozycje składu Komisji. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie 

stosownej uchwały. 

 

 Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan radnych 15, w sesji 

uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie powołania Komisji 

doraźnej do rozdysponowania funduszy na remonty dróg wiejskich. W skład 

Komisji weszli: wiceprzewodniczący Rady Gminy Robert Goździewski, radni: 

Jerzy Klimkowski, Andrzej Konwerski, Kazimierz Wiśniewski oraz pracownik 

Urzędu Gminy Sławomir Kulaszewski. 

 

Ad.pkt.11.     

 

 Radny Jerzy Komorowski stwierdził, że w sesji nie uczestniczą radni 

powiatu, ponieważ w dniu dzisiejszym jest też sesja powiatowa. W związku       

z powyższym przy ustalaniu naszych sesji należy podejrzeć harmonogram sesji 

powiatowych, żeby daty się nie pokrywały. Ponadto na przyszłość też  należy 

pomyśleć o ustaleniu  harmonogramu naszych  sesji. 

 

 Sekretarz Gminy Beata Golasińska wyjaśniła, że w pierwszej wersji sesja 

planowana była na 31 marca br. ale zmieniliśmy na 30 marca, ponieważ  Wójt 

Gminy jest na zwolnieniu lekarskim i miał w niej uczestniczyć, widocznie 

zdrowie nie pozwoliło na to żeby przyjechał, a sesja musiała się odbyć do końca 

marca ze względu  na fundusz sołecki. 

 

 Radny Adam Gąsiorowski poprosił o wyjaśnienie sprawy budowy 

obwodnicy Ciechanowa. 

 

 Kierownik RIOŚ wyjaśnił, że na temat obwodnicy nie ma oficjalnych 

informacji, na razie są tylko prowadzone wstępne rozmowy. 

 

 Przewodniczący Rady Sołeckiej  z Kątów Zdzisław Szymański zgłosił 

potrzebę wycięcia drzewa – kasztan na zakręcie w miejscowości Kąty. Drzewo 

te zagraża bezpieczeństwu, ponieważ był w tym miejscu wypadek śmiertelny. 

Również jest konieczność wycięcia krzewów przydrożnych, które zasłaniają 

pobocze i dzieci nie mogą bezpiecznie wracać ze szkoły. 

 

 Sołtys z Wierzbowa Janina Pikus zgłosiła wnioski: 

- naprawa chodnika  na drodze powiatowej we Wierzbowie, 

- remont drogi we Wierzbowie ( przez las), 

- skierowanie równiarki na drogę we Wierzbowie od sklepu w kierunku lasu. 

 

Z sali nie padły inne propozycje składu Komisji.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie
stosownej uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan radnych 15, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie powołania Komisji
doraźnej do rozdysponowania funduszy na remonty dróg wiejskich. W skład
Komisji weszli: wiceprzewodniczący Rady Gminy Robert Gożdziewski, radni:
Jerzy Klimkowski, Andrzej Konwerski, Kazimierz Wiśniewski oraz pracownik
Urzędu Gminy Sławomir Kulaszewski.

Ad.nkt.1 1.

Radny Jerzy Komorowski stwierdził, że w sesji nie uczestniczą radni
powiatu, ponieważ w dniu dzisiejszym jest też sesja powiatowa. W związku
z powyższym przy ustalaniu naszych sesji należy podejrzeć harmonogram sesji
powiatowych, żeby daty się nie pokrywały. Ponadto na przyszłość też należy
pomyśleć o ustaleniu harmonogramu naszych sesji.

Sekretarz Gminy Beata Golasińska wyjaśniła, że w pierwszej wersji sesja
planowana była na 31 marca br. ale zmieniliśmy na 30 marca, ponieważ Wójt
Gminy jest na zwolnieniu lekarskim i miał w niej uczestniczyć, widocznie
zdrowie nie pozwoliło na to żeby przyjechał, a sesja musiała się odbyć do końca
marca ze względu na fundusz sołecki.

Radny Adam Gąsiorowski poprosił o wyjaśnienie sprawy budowy
obwodnicy Ciechanowa.

Kierownik RIOŚ wyjaśnił, że na temat obwodnicy nie ma oficjalnych
informacji, na razie są tylko prowadzone wstępne rozmowy.

Przewodniczący Rady Sołeckiej z Kątów Zdzisław Szymański zgłosił
potrzebę wycięcia drzewa — kasztan na zakręcie w miejscowości Kąty. Drzewo
te zagraża bezpieczeństwu, ponieważ był w tym miejscu wypadek śmiertelny.
Również jest konieczność wycięcia krzewów przydrożnych, które zasłaniają
pobocze i dzieci nie mogą bezpiecznie wracać ze szkoły.

Sołtys z Wierzbowa Janina Pikus zgłosiła wnioski:
- naprawa chodnika na drodze powiatowej we Wierzbowie,
- remont drogi we Wierzbowie (przez las),
- skierowanie równiarki na drogę we Wierzbowie od sklepu w kierunku lasu.
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 Sekretarz Gminy Beata Golasińska wyjaśniła, że na razie jest jeszcze za 

wcześnie kierować równiarkę na drogi, ale Pan Kulaszewski  Sławomir 

pracownik Urzędu Gminy zbiera zgłoszenia i równiarka będzie równała drogi. 

 

 Sołtys z Przytoki Henryk Płodziszewski ponownie zgłasza potrzebę 

wycięcia topól rosnących wzdłuż drogi powiatowej Pałuki – Przytoka, oraz 

wycięcie lub podcięcie rozdartych  wierzb przy drodze powiatowej - koniec 

miejscowości Pałuki w kierunku Nieradowa. Zwisające gałęzie zagrażają 

bezpieczeństwu  w ruchu drogowym 

 

 Z-ca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska  wyjaśniła, że  w sprawie 

wycięcia drzew lub krzewów przy drogach powiatowych wyślemy pismo do 

Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie, natomiast odnośnie remontu drogi 

gminnej, to będzie w najbliższych dniach  wyjazd Komisji doraźnej, która po 

wizji przeznaczy odpowiednią kwotę na jej remont. 

 

Ad.pkt.12. 

 

 Z-ca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska poinformowała: 

 

 odbył się przetargi na budowę dróg Kołaki Kwasy i Pałuki, najniższą cenę 

dała firma z Mławy, 

 została podpisana umowa na budowę dróg Przytoka i Władysławowo, 

 wystąpiliśmy do czterech firm z zapytaniem o cenę na utworzenie 

oddziału przedszkolnego w Kołaczkowie, wstępnie ofertę złożyła tylko 

jedna firma, 

 do sołtysów zostały przesłane pisma w sprawie składania wniosków          

o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych 

ujemnymi skutkami przezimowania. Wnioski już napływają. Daliśmy do 

Wojewody propozycje składu Komisji do oszacowania strat, ale 

Wojewoda jeszcze jej  nie zatwierdził. 

 

Ad.pkt.13. 

 

 Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Przewodnicząca Rady Gminy 

Jolanta Grochowska  zamknęła obrady XV Sesji Rady Gminy. 

 

 

 Protokółowała:            Przewodniczący Rady Gminy 

  

Elżbieta  Borowska          Jolanta Grochowska 

Sekretarz Gminy Beata Golasińska wyjaśniła, że na razie jest jeszcze za
wcześnie kierować równiarkę na drogi, ale Pan Kulaszewski Sławomir
pracownik Urzędu Gminy zbiera zgłoszenia i równiarka bedzie równała drogi.

Sołtys z Przytoki Henryk Płodziszewski ponownie zgłasza potrzebę
wycięcia topól rosnących wzdłuż drogi powiatowej Pałuki — Przytoka, oraz
wycięcie lub podcięcie rozdartych wierzb przy drodze powiatowej - koniec
miejscowości Pałuki w kierunku Nieradowa. Zwisające gałęzie zagrażają
bezpieczeństwu w ruchu drogowym

Z-ca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że w sprawie
wycięcia drzew lub krzewów przy drogach powiatowych wyślemy pismo do
Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie, natomiast odnośnie remontu drogi
gminnej, to będzie w najbliższych dniach wyjazd Komisji dorażnej, która po
wizji przeznaczy odpowiednią kwotę na jej remont.

Ad.nkt.12.

Z-ca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska poinformowała:

. odbył się przetargi na budowę dróg Kołaki Kwasy i Pałuki, najniższą cenę
dała firma z Mławy,

. została podpisana umowa na budowę dróg Przytoka i Władysławowo,

. wystąpiliśmy do czterech firm z zapytaniem o cenę na utworzenie
oddziału przedszkolnego w Kołaczkowie, wstępnie ofertę złożyła tylko
jedna firma,

o do sołtysów zostały przesłane pisma w sprawie składania wniosków
o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych
ujemnymi skutkami przezimowania. Wnioski już napływają. Daliśmy do
Wojewody propozycje składu Komisji do oszacowania strat, ale
Wojewoda jeszcze jej nie zatwierdził.

Ad.nkt.13.

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

Protokółowała: Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Borowska Jolanta Grochowska


