
P R O T O K Ó Ł  Nr XX/2016 

z    Nadzwyczajnej XX Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej  

w dniu 28 października  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. 13
30 

. 

 

Stan radnych   - 15 

Uczestniczyło   - 13 

Radny nieobecny 

- Aneta Miklaszewska 

- Mirosław Dąbrowski 

 

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli: 

 

1. Piotr Czyżyk -  Wójt Gminy 

2. Beata Golasińska – Sekretarz Gminy 

3. Ewa Wójcik – Skarbnik Gminy 

4. Alicja Stryczniewicz – inspektor ds. planowania i inwestycji 

 

Pkt.1. 

  

 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:  

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy. 

3. Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie 

Opinogóra Górna w roku szkolnym 2015/2016.  

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach 

majątkowych radnych gminy za 2015 r. 

5. Informacja Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych pracowników 

Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy za 2015 

rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu 

miejscowości Opinogóra Dolna nie narusza ustaleń Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Opinogóra Górna.   
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7. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu 

miejscowości Opinogóra Dolna.   

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 

Opinogóra Górna na rok 2016.  

9. Wolne wnioski i zapytania. 

10. Sprawy bieżące. 

11. Zamknięcie obrad. 

 

Ad.pkt.2. 

  

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska poinformowała,         

że protokół z XIX Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna został napisany i radni 

mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Robert Goździewski przedstawił 

wniosek o przyjęcie protokołu  z  XIX  Sesji Rady Gminy z dnia 30 września      

2016 r. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska dała pod 

głosowanie przyjęcie wniosku 

 

Rada Gminy  jednogłośnie przyjęła protokół z XIX Sesji Rady Gminy 

Opinogóra Górna. 

 

Ad.pkt.3. 

 

 Sekretarz Gminy Pani Beata Golasińska poinformowała, że radni wraz z 

zaproszeniami  otrzymali  szczegółową informację o stanie realizacji zadań 

oświatowych w gminie Opinogóra Górna w roku szkolnym 2015/2016. W 

związku z powyższym omówiła tylko najistotniejsze  zagadnienia  zawarte w 

informacji. 

 

 Radny Pan Jerzy Komorowski zapytał, czy wystarcza subwencji którą 

otrzymujemy na ucznia, czy dokładamy z  budżetu  gminy do oświaty. 

 

 Sekretarz Gminy Pani Beata Golasińska wyjaśniła, że  otrzymywanej 

subwencji na ucznia nie wystarcza, około 30 % dokładamy z własnego budżetu 

na oświatę. 
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Ad.pkt.4. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska przedstawiła 

informację o oświadczeniach majątkowych  radnych Gminy Opinogóra Górna 

za rok 2015. 

 

Ad.pkt.5. 

 

 Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk przedstawił informację o oświadczeniach 

majątkowych pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek 

organizacyjnych gminy za 2015 rok. 

 

Ad.pkt.6. 

 

 Inspektor ds. planowania i inwestycji Pani Alicja Stryczniewicz 

wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie 

narusza on ustaleń studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia 

uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 

oraz  zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

Część tekstowa planu stanowi treść uchwały, część graficzna oraz wymagane 

rozstrzygnięcia stanowią załączniki do uchwały. Stwierdzenie zgodności planu 

miejscowego ze studium jest czynnością towarzyszącą uchwalaniu planu, która 

powinna nastąpić przed jego uchwaleniem, jednakże połączenie tej czynności z 

uchwaleniem planu nie prowadzi automatycznie do sytuacji, w której przyjęte 

ustalenia planistyczne są odmienne od tych, które  zostałyby podjęte, gdyby 

głosowanie nad zgodnością projektu planu ze studium nie zostało połączone z 

głosowaniem nad całością uchwały w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. W 2010 roku Rada Gminy podjęła uchwałę 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości Opinogóra 

Dolna. Projekt planu wymagał uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Zgodę 

uzyskała jedynie część wnioskowanego terenu, w związku z czym uchwałą w 

dniu 30 maja 2016 roku Rada Gminy zmieniła ww. uchwałę dostosowując 

obszar do uzyskanej zgody. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

gminy Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości Opinogóra Dolna nie 

narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Opinogóra Górna przyjętego uchwałą Rady Gminy w 

dniu 31 marca 2015 roku. W Studium dla obszaru opracowania jako 

przeznaczenie terenu ustalono istniejące i projektowane tereny o dominującej 

funkcji mieszkaniowej z dopuszczeniem lokalizacji funkcji usługowej. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska dała pod 

głosowanie przyjęcie  stosownej Uchwały. 

 

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

uczestniczyło 13, jednogłośnie przyjęła Uchwałę  w sprawie  stwierdzenia, że 

projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra 

Górna dla fragmentu miejscowości Opinogóra Dolna nie narusza ustaleń 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Opinogóra Górna. 

 

Ad.pkt.7. 

 

 Inspektor ds. planowania i inwestycji Alicja Stryczniewicz wyjaśniła, że 

 podstawą podjęcia prac nad sporządzeniem miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu 

miejscowości Opinogóra Dolna była uchwała  Rady Gminy z 2010 roku. Dla 

tego terenu nie było obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Dotychczas obowiązujący plan dla tego terenu z 1992 r. stracił ważność             

w 2014 r. Część terenów objętych niniejszym planem uzyskała zgodę na zmianę 

przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze podczas procedury 

uchwalenia planu z 1992 r. Obszar objęty planem obejmuje działki w większości 

zabudowane zabudową mieszkaniową. Procedura opracowania planu została 

przeprowadzona na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla tego terenu podyktowane było uporządkowaniem 

przeznaczenia tego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Jest to 

jedna z większych miejscowości na terenie gminy. Opracowany projekt planu 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dostosowany do wymagań 

ustawy, rozporządzeń wykonawczych i do pozostałych przepisów odrębnych, 

został poddany opiniowaniu i uzgodnieniu, uzyskując pozytywne uzgodnienia i 

opinie. Projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu w ramach którego 

przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjęciem w nim rozwiązań. Termin 

na wniesienie uwag został ustalony i w wyznaczonym czasie nie wpłynęła żadna 

uwaga do wyłożonego planu. Plan miejscowy został sporządzony z 

uwzględnieniem ustaleń i standardów przewidzianych rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury. Uwzględniając aspekty środowiskowe oraz walory krajobrazowe 

terenu realizacji ustaleń planu nie zakłóci ładu przestrzennego ani 

zrównoważonego rozwoju, który jest podstawą działań Gminy Opinogóra 

Górna. 

  

 Przewodnicząca Rady Gminy  Pani Jolanta Grochowska dała pod 

głosowanie przyjęcie stosownej uchwały. 
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Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji 

uczestniczyło 13 jednogłośnie przyjęła  Uchwałę w sprawie  sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna 

dla fragmentu miejscowości Opinogóra Dolna. 

 

Ad.pkt.8. 

 

 Skarbnik Gminy Pani Ewa Wójcik szczegółowo omówiła proponowane 

zmiany do budżetu gminy na rok 2016. 

 

 Radny Pan Rafał Olewniczak poprosił o wyjaśnienie dlaczego 

zmniejszamy plan dochodów w dziale 750 o kwotę 50.200 zł. Czy nie będzie się 

zatrudnić osób w ramach prac interwencyjnych, czy płace obniżone. 

 

 Skarbnik Gminy Pani Ewa Wójcik wyjaśniła, że plan w tym dziale był 

dużo wyższy oraz było mniejsze zatrudnienie osób w ramach prac publicznych i 

robót publicznych. Nie wpłynie planowana do budżetu refundacja wynagrodzeń 

z Powiatowego Biura Pracy  i dlatego wprowadzamy zmiany. 

 

 Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk dodał, że dokładnie w tym dziale nie da się 

zaplanować budżetu ani osób zatrudnionych, zależy to od programu który ogłosi 

Powiatowy Urząd Pracy. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska dała pod 

głosowanie przyjęcie  stosownej uchwały. 

 

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

uczestniczyło 13 jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2016. 

 

Ad,pkt.9. 

 

 Radny Pan Rafał Olewniczak zgłosił wniosek o wycięcie przy drodze 

powiatowej drzewa pochylonego na jezdnię  w skraju lasu w Kołaczkowie (od 

strony Kołaczkowa po prawej stronie). 

 

 Radny Pan Robert Miklaszewski  poinformował, że  grupa chłopców z 

Gimnazjum w Opinogórze Górnej osiąga sukcesy sportowe. W sztafecie w 

Ciechanowie zajęli I miejsce, w rejonie byłego województwa ciechanowskiego I 

miejsce oraz na poziomie wojewódzkim w Ostrołęce V miejsce. Stwierdził, że 

były Wójt nagradzał takie osoby i zapytał czy dalej będzie to kontynuowane. 
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 Radny Pan Adam Gąsiorowski: 

 zwrócił uwagę na skrzyżowanie drogi z Chrzanówka z drogą krajową. 

Ten wyjazd z Chrzanówka jest niebezpieczny, zaproponował  żeby 

zrobić drugi wyjazd i przenieść go  na ul. Topolową (przed Markredo 

przy p. Bolkowskim),  

  zgłosił naprawę popękanej drogi asfaltowej w Chrzanówku, 

 zapytał jakie są  ustalenia odnośnie niedrożnego zbieracza w Chrzanówku 

 

 Radny Pan Andrzej Konwerski zgłosił naprawę w ramach gwarancji drogi 

w Rąbieżu. 

 

 Radna Pani Jolanta Grochowska zapytała kiedy będzie zdatna do picia 

woda z wodociągu Kołaczków. 

 

 Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk wyjaśnił: 

 o wycięcie drzewa w rejonie lasu Kołaczkowskiego wystąpimy do 

Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie, 

 za sukcesy i osiągnięcia  w sporcie warto nagradzać i będziemy to 

kontynuować, 

 problem  wody z wodociągu Kołaczków jest problemem bardzo 

złożonym. Woda z tego wodociągu nadal nie spełnia norm jakościowych 

określonych przez ministra zdrowia. Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb 

Rolnictwa w Mławie, który zajmuje się jego obsługą, poprosił 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w Ciechanowie o 

wydłużenie terminu usunięcia przyczyn tego stanu rzeczy do końca roku. 

Problemy z wodociągiem w Kołaczkowie, który zaopatruje w wodę 

mieszkańców 11 wsi gminy Opinogóra, zaczęły się na początku maja. 

Najpierw w wodzie było za dużo mikroorganizmów, potem żelaza i 

magnezu, obecnie jonów amonowych. W takiej sytuacji rozważamy 

czasowe wyłączenie z użytkowania stacji uzdatniania wody w 

Kołaczkowie. Po dokonaniu stosunkowo niewielkich zmian w  gminnej 

sieci wodociągowej jej rolę przejęłaby stacja uzdatniania wody znajdująca 

się w Opinogórze. To wymaga jednak wybudowania kilkusetmetrowego 

odcinka wodociągu, co wiąże się ze sporymi nakładami finansowymi. Ale 

dzięki tym działaniom mławski ZUW miałby więcej czasu na usunięcie 

przyczyn złego stanu wody,  

 sprawa zbieracza w Chrznówku – za urządzenia melioracyjne odpowiada 

Spółka Wodna. Ostatnio Spółka miała w  Opinogórze zebranie i sprawa 

była poruszana. Być może rozwiązaniem będą bajpasy i zrobienie  

obejścia uszkodzonego zbieracza, postaramy się pomóc w rozwiązaniu 

tego problemu 

 zgłosimy naprawę gwarancyjna drogi w Rąbieżu 
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Radny Pan Jerzy Komorowski zwrócił uwagę, że Komisja która 

przyznawała fundusz na remonty dróg nie objeżdżała wszystkich dróg do 

końca, dlaczego nie było sprawozdania jak był fundusz rozdzielony na 

poszczególne drogi, dlaczego sołtysi nie byli powiadomienie o wyjeździe 

Komisji w teren.  Na drogę we Wierzbowie w kierunku lasu przyznano 4 tys. 

zł, jest to za mało a z drogi korzysta 16 rolników. Ponadto przypomniał, że w 

2015 roku zgłaszał remont  drogi powiatowej Wola Wierzbowska (przez 

wieś) w kierunku Szczepanek  i były Wójt Gminy wyjaśnił że  będzie to 

poważniejsza inwestycja i w 2015 roku nie ma szans na remont ale w  2016 

roku będzie można rozpocząć procedurę. 

 

Radny Pan Robert Goździewski wyjaśnił, że kto złożył podanie o 

przyznanie funduszu to każdy otrzymał. Jeżeli jest  potrzeba żeby 

powiadamiać sołtysów to będziemy na przyszłość informować o wyjeździe w 

teren. 

 

Radna Pani Jolanta Grochowska stwierdziła też, że powinno być 

sprawozdanie Komisji ile i na którą drogę rozdzielono fundusz. 

 

Radny Pan Adam Rzepliński zapytał: 

 czy będzie podłączenie wody do dwóch rodzin w Kotermaniu. 

 czy będzie możliwość podłączenia się do gazociągu który będzie 

przebiegał przez Kotermań. 

 

Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk wyjaśnił: 

 że w sprawie dróg nie znajdziemy dobrego rozwiązania, ile przeznaczymy 

pieniędzy to zawsze powstanie pytanie dlaczego na tą drogę, a nie na 

inną. Tam gdzie były przyznane większe kwoty na remont to w miarę 

dobrze naprawa została wykonano i powinniśmy w tym kierunku iść, 

lepiej ponieść  większe nakłady i zagwarantować lepsze wykonanie, a nie 

rozdrabniać fundusz, 

 sprawa podłączenia wody w Kotermaniu do jednej rodziny gdzie trzeba 

wykonać krótszy odcinek będzie wybudowany wodociąg. Jest już 

przygotowana dokumentacja. Do drugiej z rodzin jest niestety dużo dalej i 

konieczne będzie zabezpieczenie oddzielnych środków w budżecie, 

 gazociąg który będzie przebiegał przez Kotermań to będzie gazociąg 

podwyższonego ciśnienia, i na razie nie ma  możliwości bezpośredniego 

podłączenia. Trwają w tej sprawie rozmowy z ciechanowską Spółką 

Gazową i  jeżeli będzie możliwość podłączenie to na pewno skorzystamy. 

 

Ad.pkt.10. 

 

 Wójt Gminy  Pan Piotr Czyżyk poinformował: 
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 jest możliwość doprowadzenia gazu do Opinogóry, odbyło się spotkanie 

przedstawicieli gazowni z mieszkańcami. Było duże zainteresowanie 

mieszkańców, przygotowaliśmy ankiety dla chętnych do podłączenia, 

 uczestniczyłem w ogólnopolskiej konferencji w sprawie oświaty. Nikt z 

prelegentów nie powiedział żadnego pozytywnego słowa na temat  

wprowadzonej reformy oświatowej. Do puki nie będzie wszystkich 

rozporządzeń wykonawczych i uchwalonych przepisów  nie będzie miało 

precyzyjnej wiedzy co dalej, 

 i nikt nie wie co będzie dalej, 

 przygotowujemy się do przetargu na wywóz nieczystości. Będę zabiegał 

aby utrzymać cenę taką jaką płacimy dotychczas. 

 

Skarbnik Gminy Pani Ewa Wójcik poinformowała, że przygotowujemy 

projekt budżetu na przyszły rok. W związku z powyższym powinniśmy 

zastanowić się nad podatkami.  GUS opublikował  cenę  żyta  w wysokości 

52,44 zł, w zeszłym roku wynosiła 53,75 zł, nie była podejmowana uchwała 

ponieważ Rada Gminy przyjęła cenę proponowaną przez GUS, w innych  

podatkach również  utrzymuje się tendencja spadkowa. Nasze stawki nie są 

stawkami wygórowanymi. 

 

Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk zaproponował aby utrzymać stawkę ceny żyta 

publikowaną przez GUS tj. 52,44 zł. 

 

Radni zaakceptowali  przyjęcie stawek podatkowych na obecnym poziomie 

oraz cenę żyta proponowaną przez GUS. 

 

Ad.pkt.11. 

 

 Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Przewodnicząca Rady Gminy 

Pani  Jolanta Grochowska  zamknęła obrady XX Sesji Rady Gminy. 

 

 

 Protokółowała:            Przewodniczący Rady Gminy 

  

Elżbieta  Borowska          Jolanta Grochowska 


