
P R O T O K Ó Ł  Nr XXII/2017 

z  XXII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej  

w dniu 14 lutego  2017 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   - 14 

Radny nieobecny: 

- Olewniczak Rafał 

 

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli: 

 

1. Piotr Czyżyk -  Wójt Gminy 

2. Beata Golasińska – Sekretarz Gminy 

3. Ewa Wójcik – Skarbnik Gminy 

4. Elżbieta Pełka – inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony 

środowiska 

5. Emil Świszcz – inspektor ds. promocji gminy 

6. Mieczysław Leszczyński – radny powiatu 

7. Janusz Sosnowski – radny powiatu 

8. Jerzy Niedziałkowski – BS Opinogóra Górna 

9. Marian Pikus – Izby Rolnicze 

10. Przedstawiciel Powiatowej Policji w Ciechanowie 

11. Ireneusz Różalski – NZOZ „IROMED” 

12. Sołtysi wg listy obecności - 36 

 

Pkt.1. 

  

 Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska powitała radnych 

powiatu, radnych  gminy, kierowników zakładów pracy, przedstawiciela  

Komendy Powiatowej Policji, przedstawicieli 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 XXI Sesji Rady Gminy. 

3. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczących 

uchwał sesyjnych.  
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4. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych         

i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Opinogóra Górna.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Opinogóra Górna.    

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym 

jest Gmina Opinogóra Górna oraz warunków i zasad korzystania               

z przystanków.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany w uchwale w sprawie utworzenia     

i przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Północne 

Mazowsze” 

9. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Opinogóra Górna. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w uchwale budżetowej Gminy 

Opinogóra Górna na rok 2017.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie  zaciągnięcia długoterminowej pożyczki       

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie.  

12. Wolne wnioski i zapytania. 

13. Sprawy bieżące. 

14. Zamknięcie obrad. 

 

Ad.pkt.2. 

  

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska poinformowała,         

że protokół z XXI 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  XXI  Sesji Rady Gminy z dnia 15 grudnia      

2016 r. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska dała pod 

głosowanie przyjęcie wniosku 

 

Rada Gminy  jednogłośnie przyjęła protokół z XXI Sesji Rady Gminy 

Opinogóra Górna. 
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Ad.pkt.3. 

 

 Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące 

uchwał sesyjnych – brak 

 

Ad.pkt.4. 

 

 Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk poinformował, że na temat dostosowania 

sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego 

szczegółowo dyskutowano  w dniu 6 lutego br. na posiedzeniach stałych  

Komisji Rady Gminy.  Gimnazjum w Opinogórze Górnej zakończy działalność 

z dniem 31 sierpnia 2017 r. Dotychczasowe  sześcioletnie Szkoły Podstawowe 

w Opinogórze Górnej, Woli Wierzbowskiej i Kołaczkowie z dniem 1 września 

2017 roku stają się ośmioletnimi szkołami. Następnie Wójt Gminy przedstawił 

stosowny projekt uchwały. 

 

 Radny Pan Jerzy Komorowski stwierdził, że dostosowując się do nowego 

ustroju szkolnego gmina na pewno będzie musiała ponieść dodatkowe koszty. 

Szkoła w Opinogórze Górnej jest w lepszej sytuacji lokalowej bo przejmie 

budynek po Gimnazjum. Natomiast Szkoły w Woli Wierzbowskiej                       

i w Kołaczkowie trzeba będzie dostosować do nowych wymogów i z tym będą 

związane dodatkowe nakłady finansowe. 

 

 Sołtys z Przytoki Pan Henryk Płodziszewski – dotychczas z Przytoki trzy 

rodziny posyłały dzieci do Szkoły w Kołaczkowie i jedna rodzina do Szkoły      

w Opinogórze Górnej, czy teraz ta jedna rodzina będzie zmuszona posłać dzieci 

do Szkoły w Kołaczkowie. 

 

 Sekretarz Gminy Pani Beata Golasińska wyjaśniła, że gdzie i do której 

szkoły dziecko ma uczęszczać decydują rodzice. To że miejscowość Przytoka 

jest przypisana do obrębu Szkoły w Kołaczkowie  nie oznacza że dzieci muszą 

być posłane do tej szkoły. 

 

 Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk wyjaśnił, że  reforma z pewnością wywoła 

skutki finansowe. W szkole w Kołaczkowie jak i Woli Wierzbowskiej trzeba 

będzie wyznaczyć większą ilość klas. Państwo przekazuje gminie subwencję 

oświatową na uczniów, ale raczej subwencja nie pokryje wydatków związanych 

z funkcjonowaniem oświaty i będziemy zmuszeni z własnych środków pokryć 

koszty związane z dostosowaniem budynków do nowych wymogów. 

  

 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska dała pod 

głosowanie stosowną uchwałę. 
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 Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan radnych 15, w sesji 

uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie  projektu 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju 

szkolnego. 

 

Ad.pkt.5. 

 

 Inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Pani 

Elżbieta Pełka wyjaśniła, że ustawodawca nałożył na Gminę obowiązek by       

w Regulaminie dotyczącym utrzymania czystości i porządku w gminie znalazł 

się zapis dotyczący funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych. Cała treść regulaminu nie uległa zmianie. Został dopisany tylko 

dodatkowy paragraf w którym znajduje się informacja dotycząca lokalizacji          

i funkcjonowania PSZOK( Punktu  Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych) w gminie. PSZOK zlokalizowany jest w miejscowości 

Opinogóra Górna przy ul. C.K.Norwida. Do PSZOK będą przyjmowane odpady 

rozdzielone na poszczególne frakcje. Odpady przyjmowane będą od 

mieszkańców bezpłatnie w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. od 

9
00 

 do 14
00 

. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości           

i porządku na terenie Gminy Opinogóra Górna został pozytywnie zaopiniowany 

przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Ciechanowie  

  

 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska dała pod 

głosowanie stosowną uchwałę. 

 

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

uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opinogóra Górna.  

 

Ad.pkt.6. 

 

 Inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Pani 

Elżbieta Pełka wyjaśniła, że zgodnie z art. 11 ustawy o ochronie zwierząt Rada 

Gminy co roku uchwala „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobieganiu bezdomności zwierząt”. Projekt naszej uchwały został przesłany 

do zaopiniowania do Powiatowego Lekarza Weterynarii. Celem programu jest 

opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Opinogóra Górna w 2017 r. Program finansowany będzie ze 

środków budżetu Gminy zarezerwowanych na rok 2017 w wysokości 71.000 zł 

w tym: 

 na odławianie bezdomnych zwierząt, przetrzymywanie ich i umieszczanie 

w schronisku oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej         

w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 67.500 zł, 
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 opieka i dokarmianie bezdomnych kotów – 500 zł, 

 obligatoryjna sterylizacja lub kastracja – 3.000 zł 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska dała pod 

głosowanie stosowny projekt  uchwały. 

 

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

uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie  przyjęcia Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Opinogóra Górna w 2017 r. 

 

Ad.pkt.7. 

 

 Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk  zgodnie z ustawą o publicznym 

transporcie zbiorowym do kompetencji rady gminy należy wyznaczenie 

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 

gmina. W 2013 roku została podjęta uchwała wyznaczająca przystanki na 

terenie gminy Opinogóra Górna i od tamtego czasu nie była zmieniana. 

Niniejsza uchwała wyznacza nowe przystanki powstałe na terenie gminy -  

odzwierciedla stan na 2017 rok 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska wniosła               

o podjęcie stosownej Uchwały.  

 

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

uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęło Uchwałę w sprawie zmiany uchwały     

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Opinogóra Górna oraz warunków i zasad korzystania 

z przystanków.  

 

Ad.pkt.8. 

 

 Sekretarz Gminy Pani Beata  Golasińska wyjaśniła, że w roku 2015 była 

podjęta Uchwała w sprawie utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze”. W § 3 widniał zapis „ Do 

reprezentowania   Gminy Opinogóra Górna na zebraniu założycielskim oraz 

Walnym Zgromadzeniu Członków Lokalnej Grupy Działania „Północne 

Mazowsze” z prawem kandydowania do władz upoważnia się Wójta Gminy 

Pana Stanisława Wieteskę”. Zaistniała zmiana Wójta i należało zmienić  imię     

i nazwisko  Wójta Gminy z Pana  Stanisława Wieteski na Pana Piotra Czyżyka. 

 

 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 14, jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie zmiany w uchwale w 

sprawie utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Północne Mazowsze” 
 

 

Ad.pkt.9. 

 

 Skarbnik Gminy Pani Ewa Wójcik wyjaśniła, że zmiany w wykazie 

przedsięwzięć do WPF dotyczą przeniesienia zadania pn. „Rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Opinogórze Górnej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej 

w Opinogórze Górnej i Opinogórze Dolnej” z przedsięwzięć WPF do załącznika 

wydatków na zadanie inwestycyjne na 2017 rok nieobjęcie wieloletnią prognozą 

finansową. W związku z małą alokacją środków w ramach PROW nasz wniosek 

na zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków  w Opinogórze Górnej wraz  

z siecią kanalizacji sanitarnej w Opinogórze Górnej i Opinogórze Dolnej” 

znalazł się na liście rezerwowej. W budżecie na to zadanie zabezpieczono 

1.000.000 zł, natomiast wartość kosztorysowa zadania to 3.801.000 zł.             

W związku  z powyższym planujemy realizację tego zadania w 2017 roku przy 

wsparciu  pożyczką z WFOŚiGW udzielonej na zasadach preferencyjnych. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska dała pod 

głosowanie przyjęcie  stosownej Uchwały. 

 

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

uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę  w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.    

 

Ad.pkt.10. 

 

 Skarbnik Gminy Pani Ewa Wójcik wyjaśniła, że po zwiększeniu planu 

wydatków na zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opinogórze 

Górnej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Opinogórze Górnej i Opinogórze 

Dolnej” o 2.500.000 zł deficyt budżetu gminy z 300.00 zł zwiększył się do 

kwoty 2.800.000 zł. Aby zrównoważyć budżet istnieje konieczność zaciągnięcia 

długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW. Następuje również zwiększenie planu 

dochodów bieżących o kwotę 27.000 zł z tytułu wyższych wpływów opłaty za 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ponieważ wiele podmiotów 

przekroczyło roczną wartość sprzedaży napojów alkoholowych. Będzie 

zwiększenie planu dochodów bieżących  o kwotę 78.000 zł oraz dochodów 

majątkowych o 70.000 zł na zadanie pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez 

modernizację kotłowni na terenie gminy”. Planuje się, że zadanie zostanie 

sfinansowane z wpłat mieszkańców i dofinansowania z WFOŚiGW. 

Zwiększenie nastąpi też w planie wydatków majątkowych  o 2.500.000 zł na 
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zadanie pn. „ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opinogórze Górnej wraz       

z siecią kanalizacji sanitarnej w Opinogórze Górnej i Opinogórze Dolnej.         

W budżecie plan wydatków na to zadanie wynosił 1.000.000 zł natomiast 

wartość kosztorysowa tego zadania wynosi 3.801.000 zł. W związku z małą 

alokacją środków w ramach PROW nasz wniosek znalazł się na liście 

rezerwowej. Planujemy realizację tego zadania przy wsparciu preferencyjnej 

długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW. Następuje zwiększenie planu 

wydatków majątkowych o 20.000 zł,  na zadanie pn. „Modernizacja świetlic 

wiejskich na terenie Gminy Opinogóra Górna”. Zadanie to dotyczy zaspokojenia 

drobnych i najpilniejszych modernizacji świetlic wiejskich. Planuje się też 

zakup urządzenia wielofunkcyjnego „piaskarko-solarka”   na potrzeby urzędu 

gminy. 

  

 Przewodnicząca Rady Gminy  Pani Jolanta Grochowska dała pod 

głosowanie przyjęcie 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 2017. 

 

Ad.pkt.11. 

 

 Skarbnik Gminy Pani Ewa Wójcik wyjaśniła, że w związku z małą 

alokacją środków w ramach PROW nasz wniosek na zadanie inwestycyjne p.n. 

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opinogórze Górnej wraz z siecią 

kanalizacji sanitarnej w Opinogórze Górnej i Opinogórze Dolnej” znalazł się na 

liście rezerwowej  nie mamy szansy jego dofinansowania. W związku z czym 

planujemy zaciągnąć długoterminową pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na  to zadanie. 

Pożyczkę w wysokości 2.500.000 zł planuje się spłacić w ciągu czterech lat. 

Oprocentowanie w stosunku rocznym wynosi 2 %. Źródłem spłaty pożyczki 

będą dochody własne gminy z tytułu udziałów  w podatku dochodowym od osób 

fizycznych i podatku od nieruchomości. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska dała pod 

głosowanie przyjęcie   uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej 

pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie. 

 

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

uczestniczyło 14 jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie  zaciągnięcia 

długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska      

i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
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Ad,pkt.12. 

 

 Pan  Mieczysław Leszczyński poinformował, że do Spółek Wodnych 

wpłynęła sprawa z Chrzanówka odnośnie urządzeń melioracyjnych. Tej sprawy 

Spółki Wodne nie mogą załatwić i  przekazaliśmy  ją do Wójta Gminy. 

 

 Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk powiedział, że zna ten temat, i przy 

współpracy ze Spółką Wodną postara się go rozwiązać. 

 

Ad.pkt.13. 

 

 Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk poinformował: 

 

 została zrobiona w gminie inwentaryzacja sieci melioracji szczegółowej  

w formie elektonicznej. Każdego właściciela można podejrzeć                   

i sprawdzić gdzie przebiegają rurociągi drenarskie, 

 ponieważ dochodzą  do Urzędu informacje, że mieszkańcy nie są 

informowani na bieżąco o sytuacji w gminie, jestem otwarty i proszę 

zgłaszać bezpośrednio do mnie lub do Pani Elżbiety Borowskiej  potrzebę 

odbycia zebrań, na które pojadę i mieszkańców doinformuję, 

 jesteśmy właścicielem budynku po byłym posterunku w Opinogórze 

Górnej. Przejęliśmy go pod warunkiem, że będzie wykorzystany na 

przedszkole. W obecnym czasie chyba ten pomysł jest nie realny               

i prawdopodobnie będziemy zmuszeni budynek oddać. Prowadzę 

rozmowy ze Starostą i może uda nam się budynek utrzymać. Są dwie 

wersje albo przywrócić posterunek albo utworzyć tam miejsca na 

spotkania seniorów lub osób niepełnosprawnych, 

 zostały otworzone przetargi na budowę dróg w Kołakach Kwasach, 

Pomorzu i Bogucinie. Proponowane ceny są na poziomie roku ubiegłego. 

Po zweryfikowaniu przetargów będziemy podpisywać umowy na 

wykonanie prac, 

 w poprzednich latach na terenie gminy prowadzone były badania próbek 

gleb finansowane przez gminę. W roku bieżącym będzie to 

kontynuowane. Sfinansujemy badania ok. 150 próbek, 

 Wójt podziękował radnemu Panu Rafałowi Olewniczak  i mieszkańcom 

wsi Łęki za wycięcie krzewów przy drodze oraz radnemu Panu Robertowi 

Goździewskiemu i OSP w Długołęce za pomoc przy wycince drzew        

w Pałukach, 

 Pan Wójt zaprosił wszystkie panie na imprezę z okazji „Dnia Kobiet”, 

która odbędzie się 8 marca o godz. 13
00 

 w Urzędzie Gminy. W programie 

przewidziane są występy solistów i zespołów działających przy GOK      

w Opinogórze Górnej oraz Kabaret „CIACH” 
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Pan Emil Świszcz inspektor ds. promocji gminy poinformował , że Wójt 

Gminy organizuje bezpłatne kursy językowe i komputerowe, które będą 

realizowane w 2017 roku. Kurs skierowany jest do osób w wieku 25 lat i więcej 

o niskich kwalifikacjach. Kurs języka angielskiego  i kurs komputerowy           

w wymiarze po  120 godz. zakończony będzie egzaminem.  

 

Pan Zdzisław Szymański sołtys z Kątów zapytał czy w związku z likwidacją 

gimnazjum  będą konieczne zwolnienia nauczycieli, oraz zapytał czy powstanie 

planowana ścieżka rowerowa do Opinogóry. 

 

Radna  Pani Jolanta Grochowska zgłosiła, że mieszkańcy Bogucina skarżą 

się na nieprzyjemny zapach wody z wodociągu. Ponadto poinformowała, że 

przeglądając Gazetę Opinogórską analizowała informację  i zdjęcia z Godów 

małżeńskich – pięćdziesięcio-lecie pożycia małżeńskiego. W związku z tym 

nasunął się pomysł żeby te małżeństwa które jeszcze wspólnie żyją  ze stażem 

małżeńskim ponad 60 lat  jakoś uhonorować. 

 

Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk wyjaśnił: 

 

 jeżeli małżeństwa wspólnie żyją ze sobą ponad 60 lat to trudno odmówić 

uhonorowania, pomyślimy wspólnie z kierownikiem USC i ustalimy jak 

to zrealizować, 

 sprawa ścieżki rowerowej do Opinogóry – wniosek został złożony.          

Z nieoficjalnych informacji wynika, że będzie rozpatrzony pozytywnie, 

 w sprawie zwolnień nauczycieli w chwili obecnej nie jestem w stanie 

powiedzieć czy takie będą, 

 jeżeli woda w Bogucinie ma nieprzyjemny zapach to zgłosimy to do 

ZUW w Mławie, a w przyszłości jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce 

na terenie gminy, to należy ją jak najszybciej zgłosić do urzędu a my 

będziemy interweniować. 

 

Ad.pkt.14. 

 

 Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Przewodnicząca Rady Gminy 

Pani  Jolanta Grochowska  zamknęła obrady XXII Sesji Rady Gminy. 

 

 

 Protokółowała:            Przewodniczący Rady Gminy 

  

Elżbieta  Borowska          Jolanta Grochowska 


