
P R O T O K Ó Ł  Nr XVIII/2016 

z    XVIII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej  

w dniu 21 lipca 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. 11
30 

. 

 

Stan radnych   - 15 

Uczestniczyło   - 15 

 

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli: 

 

1. Wiesława Krawczyk – V-ce Przewodnicząca Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego 

2. Sławomir Morawski - Starosta Ciechanowski 

3. Krzysztof Kosiński  - Prezydent Miasta Ciechanów 

4. Józef Kaliński – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Delegatura     

w Ciechanowie 

5. Joanna Potocka-Rak – Vce Prezydent Miasta Ciechanów 

6. Anna Koral wyznaczona do pełnienia funkcji Wójta Gminy 

7. Piotr Czyżyk – Wójt Gminy 

8. Beata Golasińska – Sekretarz Gminy 

9. Ewa Wójcik – Skarbnik Gminy 

10. Pracownicy Urzędu Gminy, GOPS, GOK, GZEAS, GBP 

11. Paweł Kluczek – Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej 

12. Ks. Jarosław Arbat – Proboszcz Parafii Opinogóra Górna 

13. Ks. Wacław Michalski – Proboszcz Parafii Pałuki 

14. Mieczysław Leszczyński – radny powiatu 

15. Janusz Sosnowski – radny powiatu 

16. Stanisław Leszczyński – Prezes GS „SCH” 

17. Jerzy Niedziałkowski – Bank Spółdzielczy 

18. Marian Pikus – Izby Rolnicze 

19. Przedstawiciel Powiatowej Policji w Ciechanowie 

20. Dyrektorzy Szkół: Opinogóra Górna, Wola Wierzbowska, Kołaczków       

i Gimnazjum 

21. Sołtysi wg listy obecności – 38 

22. media 

 

Pkt.1. 

  

 Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska  powitała:  Czesławę 

Czyżyk – mamę nowo wybranego Wójta Gminy wraz z rodziną, Panią 

Wiesławę Krawczyk V-ce Przewodniczącą Sejmiku Województwa 
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Mazowieckiego, Pana Sławomira Morawskiego Starostę Ciechanowskiego, 

Pana Krzysztofa Kosińskiego Prezydenta Miasta Ciechanów, Pana Józefa 

Kalińskiego przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Delegatury                   

w Ciechanowie, Panią Joannę Potocką-Rak V-ce Prezydenta Miasta Ciechanów, 

ks. Jarosława Arbata Proboszcza Parafii Opinogóra Górna, ks. Wacława 

Michalskiego Proboszcza Parafii Pałuki, radnych powiatu, radnych gminy, 

kierowników zakładów pracy, przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji, 

przedstawiciela Izby Rolniczej, sołtysów,  media, Panią Annę Koral 

wyznaczoną do pełnienia funkcji Wójta Gminy, a przede wszystkim nowo 

wybranego Wójta Gminy Pana Piotra Czyżyka,  pracowników gminy                  

i gminnych jednostek organizacyjnych i wszystkich przybyłych na sesję. 

Stwierdziła kworum władne do podejmowania prawomocnych uchwał oraz 

przeczytała porządek obrad Rady Gminy. Porządek sesji przewidywał:  

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Złożenie ślubowania przez Pana Piotra Roberta Czyżyka nowo 

wybranego Wójta Gminy Opinogóra Górna 

4. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy.   

6. Podjęcie uchwały w sprawie  wyboru metody ustalania opłaty                  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

7. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Opinogóra 

Górna. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie  zarządzenia poboru opłaty                           

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, 

wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Opinogóra Górna. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 

Opinogóra Górna na rok 2016. 

12. Wolne wnioski i zapytania. 

13. Sprawy bieżące. 

14. Zamknięcie obrad. 
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Ad.pkt.3. 

 

 Paweł Kluczek Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej                   

w Opinogórze Górnej wręczył  Panu Piotrowi Robertowi Czyżyk zaświadczenie 

o wyborze na Wójta Gminy Opinogóra Górna. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska czytała rotę 

ślubowania, a Wójt Gminy Piotr Robert Czyżyk powtarzał: 

 

 „Obejmując urząd wójta gminy – uroczyście ślubuję – że dochowam 

wierności prawu – a powierzony mi urząd – sprawować będę tylko dla dobra 

publicznego – i pomyślności mieszkańców gminy - Tak mi dopomóż Bóg”. 

 

 Wójt Gminy Piotr Czyżyk największe podziękowania złożył, przede 

wszystkim wyborcom za powierzone  mu zaufanie, które przerodzi się w wielką 

odpowiedzialność. Pierwsza i druga tura wyborów była świętem demokracji      

w Opinogórze. To zaufanie wiąże się z kredytem zaufania. Słowa roty którą 

odczytał traktuje bardzo poważnie. Mało było w niej słów, ale za to bardzo dużo 

treści. Praca na rzecz gminy będzie moim celem i myślę, że radni oraz 

pracownicy również się do tego przyczynią. Jeszcze raz bardzo dziękuję – 

powiedział wójt gminy.  

 

 Następnie  przyszedł czas na liczne życzenia i gratulacje, które składali 

m.in. starosta ciechanowski, prezydent i wiceprezydent Ciechanowa, 

wiceprzewodnicząca sejmiku mazowieckiego Wiesława Krawczyk, radni 

powiatowi i gminni, pracownicy Urzędu Gminy i jednostek podległych, 

pracownicy oświaty, księża, sołtysi, służby mundurowe, pełniąca do tej poru 

funkcję komisarza w gminie i kontrkandydatka w wyborach Anna Koral oraz 

obecni na uroczystości mieszkańcy.  

 

Ad.pkt.4. 

  

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska poinformowała,         

że protokół z XVII 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 XVII Sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2016 r. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie 

przyjęcie wniosku 
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Rada Gminy  jednogłośnie przyjęła protokół z XVII Sesji Rady Gminy 

Opinogóra Górna. 

 

Ad.pkt.5. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wyjaśniła, że przed 

sesją Rady Gminy odbyła spotkanie z radnymi na którym przedyskutowali 

propozycję wynagrodzenia dla Wójta Gminy. Ponieważ obecna Komisarz 

otrzymywała wynagrodzenie w kwocie 10.940 zł, wiec i taką kwotę 

proponujemy dla obecnego Wójta. Dodatkowym argumentem, jest fakt, że wójt 

nie planuje zatrudnić zastępcy oraz na razie pozostaje wolne stanowisko            

w Referacie Infrastruktury, a sam będzie starał się prowadzić zadania 

inwestycyjne. 

 

 Sekretarz Gminy Beata Golasińska przedstawiła projekt uchwały              

w sprawie wynagrodzenia dla wójta Gminy, które wynosi: wynagrodzenie 

zasadnicze 5.900 zł, dodatek funkcyjny 1.900 zł, dodatek za wieloletnia pracę     

19 % wynagrodzenia zasadniczego  tj. 1.121 zł, dodatek specjalny w wysokości 

20% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj.  2.028 zł, co czyni 

miesięczne wynagrodzenie  w kwocie 10.940 zł. brutto 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie 

przyjęcie  stosownej uchwały. 

 

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

uczestniczyło 15, jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia dla wójta gminy.  

 

Ad.pkt.6. 

  

 Wójt Gminy Piotr Czyżyk wyjaśnił, że znowelizowana ustawa                  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na nas obowiązek 

podjęcia nowych  uchwał  dotyczących gospodarowania  odpadami. Treść 

proponowanych  na dzisiejszą sesję projektów czterech uchwał nie ulega 

zmianie. Należało tylko dostosować podstawę prawną do obowiązujących 

przepisów prawa. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie 

przyjęcie Uchwały w sprawie  wyboru metody ustalania opłaty                          

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty            

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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 Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji 

uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła  Uchwałę w sprawie  wyboru metody 

ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Ad.pkt.7. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie 

przyjęcie uchwały w sprawie  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Opinogóra górna. 

 

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

uczestniczyło 15 jednogłośnie przyjęła  Uchwałę w sprawie  określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy 

Opinogóra Górna 

 

Ad.pkt.8.     

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie 

przyjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

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

uczestniczyło 15 jednogłośnie  podjęła Uchwałę w sprawie określenia terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

 

Ad.pkt.9. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie 

uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz 

terminów płatności dla inkasentów. 

 

 Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych w sesji 

uczestniczyło 15 jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie  zarządzenia poboru 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, 

wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów. 
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Ad.pkt.10. 

 

 Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła, że szczegółowe objaśnienie 

dotyczące zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej radni otrzymali na piśmie, 

więc zapytała czy są niejasności lub  pytania do zagadnienia – pytań nie było. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie 

przyjęcie  stosownej uchwały. 

 

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

uczestniczy 15 jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Opinogóra Górna. 

 

Ad.pkt.11. 

 

 Skarbnik Gminy Ewa Wójcik szczegółowo omówiła proponowane 

zmiany do budżetu gminy na rok 2016. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie 

przyjęcie  stosownej uchwały. 

 

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

uczestniczyło 15 jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2016. 

 

Ad.pkt.12. 

 

 Wolne wnioski i zapytania – brak 

  

Ad.pkt.13. 

 

 Wójt Gminy Piotr Czyżyk wyjaśnił: 

 dokonane  dzisiejsze zmiany dotyczą m.in.  projektu budowy instalacji 

Odnawiania Źródeł Energii (głownie solarnych), były już w tej sprawie 

przymiarki, ale zaniechane, i wracamy do tematu. Wystąpimy                  

do mieszkańców  z zapytaniem czy są nadal zainteresowani tym tematem, 

 prośba do radnych i sołtysów o  dobrą współprace, o pomoc                      

w podejmowaniu   decyzji dotyczących przyszłości Gminy i wspólne 

dzielenie się odpowiedzialnością. 

 

Inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Elżbieta 

Pełka poinformowała, że rozpoczęły się prace związane z usuwaniem azbestu na 

terenie gminy Opinogóra Górna. Do 30 września br. z terenu gminy usuniętych 
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zostanie ok. 46 ton wyrobów zawierających azbest. Prace wykona firma ECO-

POL z Pruszcza, która została wybrana w formie zapytania ofertowego.           

Za wykonane roboty firma otrzyma wynagrodzenie w wysokości 26.391, 30 zł. 

Obecnie firma ustala terminy działań z osobami, które na ten rok zgłosiły chęć 

wymiany eternitowego dachu i zakwalifikowały się  do realizacji programu. 

Usunięcie dachu z materiału zawierającego azbest dla mieszkańców jest 

bezpłatne. Na ten cel gmina pozyskała zewnętrzne środki finansowe w formie 

dotacji w kwocie 22.432,00 zł. Pozostała część stanowi wkład własny Gminy. 

 

Dyrektor GOKI Zofia Pikus poinformowała, że  gminne dożynki                   

są planowane na dzień 21 sierpnia br. Prośba do sołectw które nie 

przygotowywały stoisk w tym roku się zaangażowały. Każde stoisko otrzyma  

namiot  i 400 zł na produkty 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska podziękowała Pani Annie 

Koral wyznaczonej do pełnienia funkcji Wójta Gminy za dwa miesiące 

współpracy. 

 

Pani Anna Koral wyznaczona do pełnienia funkcji Wójta Gminy również 

podziękowała sołtysom, radnym, pracownikom Urzędu Gminy za 2,5 

miesięczną  współpracę, a nowemu Wójtowi pogratulowała wyboru. 

  

Ad.pkt.14. 

 

 Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Przewodnicząca Rady Gminy 

Jolanta Grochowska  zamknęła obrady XVIII Sesji Rady Gminy. 

 

 

 Protokółowała:            Przewodniczący Rady Gminy 

  

Elżbieta  Borowska          Jolanta Grochowska 

 

 

 


