
P R O T O K Ó Ł  Nr XXIII/2017 

z  XXIII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej  

w dniu 28 marca  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
00 

. 

 

Stan radnych   - 15 

Uczestniczyło   - 15 

 

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. Alicja Stryczniewicz – inspektor ds. planowania i inwestycji 

6. Małgorzata Kołakowska – inspektor ds. oświaty 

7. Mieczysław Leszczyński – radny powiatu 

8. Janusz Sosnowski – radny powiatu 

9. Jerzy Niedziałkowski – BS Opinogóra Górna 

10. Przedstawiciel Powiatowej Policji w Ciechanowie 

11. Sołtysi wg listy obecności - 35 

 

Pkt.1. 

  

 Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska powitała radnych 

powiatu, radnych  gminy, kierowników zakładów pracy, przedstawiciela  

Komendy Powiatowej Policji,  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 XXII Sesji Rady Gminy. 

3. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczących 

uchwał sesyjnych.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa 

rolnego w gminie Opinogóra Górna na rok 2017. 
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5. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały w sprawie  przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla fragmentów miejscowości Rąbież i Władysławowo.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: 

Chrzanówek, Długołęka, Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna, 

Opinogóra kolonia, Kołaczków, Kołaki Budzyno, Kotermań, Pomorze, 

Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola 

Wierzbowska i Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna.    

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Opinogóra 

Górna”.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia kryteriów wraz z liczbą punktów 

obowiązujących  w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych 

szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkujących poza obwodem 

wybranej szkoły podstawowej Gminy Opinogóra Górna oraz określenia 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełniania. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych 

prowadzonych przez Gminę Opinogóra Górna oraz określenia 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych        

i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej do opracowania 

propozycji rozdysponowania funduszu na remonty dróg wiejskich. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/128/2017            

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opinogóra Górna 

w 2017 r. 

13. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Opinogóra górna 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w zakresie zadań publicznych w roku 

2016. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu 

sołeckiego. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Opinogóra Górna. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w uchwale budżetowej Gminy 

Opinogóra Górna na rok 2017.  

17. Sprawy bieżące. 

18. Zamknięcie obrad. 
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Ad.pkt.2. 

  

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska poinformowała,         

że protokół z XXII 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  XXII  Sesji Rady Gminy z dnia 28 marca      

2017 r. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska dała pod 

głosowanie przyjęcie wniosku 

 

Rada Gminy  jednogłośnie przyjęła protokół z XXII Sesji Rady Gminy 

Opinogóra Górna. 

 

Ad.pkt.3. 

 

 Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące 

uchwał sesyjnych. 

 

 Radny Pan Jerzy Komorowski zwrócił uwagę, że jeżeli wprowadza się na 

Sesji Rady Gminy zmieniony porządek obrad to radni powinni otrzymać go na 

piśmie  przed samą sesja. 

 

Ad.pkt.4. 

 

 Pani Alicja Stryczniewicz inspektor ds. planowania i inwestycji wyjaśniła, 

że podstawą do ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie 

Opinogóra Górna są: zestawienia gospodarstw na dzień 1 stycznia 2017 roku, 

oraz definicja gospodarstwa rolnego określonego w ustawie o podatku rolnym. 

Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego  według wyliczeń w naszej gminie 

wynosi 12,2633 ha. 

   

 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska dała pod 

głosowanie stosowną uchwałę. 

 

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

uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie  ustalenia średniej 

powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Opinogóra Górna na rok 2017. 

 

 

 



 4 

Ad.pkt.5. 

 

 Inspektor ds. planowania i inwestycji Pani Alicja Stryczniewicz 

wyjaśniła, że w uchwale Nr VII/43/2015 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 

29 czerwca 2015 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Rabież             

i Władysławowo wprowadza się zmianę, że po § drugim dodaje się § trzeci        

w brzmieniu „ Dopuszcza się możliwość uchwalenia planu częściowo, dla 

fragmentów nie powiązanych ze sobą przestrzennie – w poszczególnych 

obrębach”. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska dała pod 

głosowanie stosowną uchwałę. 

 

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

uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie  zmiany uchwały w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentów miejscowości Rąbież i Władysławowo. 

 

Ad.pkt.6. 

 

 Inspektor ds.  planowania i inwestycji Pani Alicja Stryczniewicz 

wyjaśniła, że przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Chrzanówek, Długołęka, 

Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra Kolonia, Kołaczków, Kołaki 

Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, 

Władysławowo, Wola Wierzbowska i Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna 

uchwalonego Uchwałą nr XIV/66/07 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia      

11 grudnia 2017 r. Zmiany dotyczą części graficznej  dla dwóch terenów tj. 

rozszerzenie cmentarza w Opinogórze  Górnej oraz zmiana przeznaczenia 

działki za budynkiem starego Urzędu Gminy z drogi wewnętrznej na zabudowę 

mieszkaniową. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska dała pod 

głosowanie stosowny projekt  uchwały. 

 

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

uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

fragmentów wsi: Chrzanówek, Długołęka, Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra 

Górna, Opinogóra Kolonia, Kołaczków, Kołaki Budzyno, Kotermań, Pomorze, 

Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska      

i Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna.  
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Ad.pkt.7. 

 

 Inspektor ds. planowania i inwestycji Pani Alicja Stryczniewicz 

wyjaśniła, że  obowiązek przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Opinogóra Górna” wynika        

z ustawy – Prawo energetyczne. Założenia opracowuje się na okres 15 lat           

i aktualizuje raz na 3 lata. Stosownie do ustawy Prawo energetyczne projekt 

założeń wyłożony został na okres 21 dni do publicznego wglądu od 23 lutego do 

17 marca 2017 r. z informacją o możliwości składania wniosków, zastrzeżeń       

i uwag do projektu we wskazanym terminie. Obwieszczenie o wyłożeniu 

projektu planu zamieszczone zostało na stronie internetowej urzędu oraz na 

tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy. We wskazanym terminie nie 

wpłynął żaden wniosek w powyższej sprawie, nie zanotowano również żadnych 

zastrzeżeń ani uwag do wyłożonego projektu założeń. W związku z powyższym 

projekt przedkłada się radzie gminy  do uchwalenia. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska wniosła               

o podjęcie stosownej Uchwały.  

 

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

uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęło Uchwałę w sprawie uchwalenia 

„Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

dla Gminy Opinogóra Górna.  

 

Ad.pkt.8. 

 

 Inspektor ds. oświaty Pani Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że określa 

się kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego 

wraz z liczbą punktów: pozostawanie w zatrudnieniu rodziców kandydata lub 

rodziców samotnie wychowujących dziecko, prowadzenie przez nich 

działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub pobierania nauki w 

systemie dziennym – 2 punkty;  uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tej 

szkoły – 2 punkty; kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego 

znajdującego się na terenie gminy Opinogóra Górna – 1 punkt. Określa się 

również dokumenty niezbędne do potwierdzenia ww. dokumentów: 

oświadczenie rodziców o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, 

gospodarstwa rolnego lub pobierania nauki w systemie dziennym; oświadczenia 

rodziców kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej szkoły; 

potwierdzenia na wniosku przez dyrektora oddziału przedszkolnego                   

o uczęszczaniu kandydata do tego oddziału znajdującego się na terenie Gminy. 
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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 15, jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie  określenia kryteriów 

wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas 

pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkujących poza 

obwodem wybranej szkoły podstawowej Gminy Opinogóra Górna oraz 

określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełniania. 
 

 

Ad.pkt.9. 

 

 Inspektor ds. oświaty Pani Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że określa 

się kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów 

przedszkolnych prowadzonych przez Gminę: rodzice dziecka pracują lub uczą 

się w trybie dziennym – 6 pkt.; dziecko 3, 4, 5 lub 6-letnie – 4 pkt.; zgłoszenie 

jednocześnie do oddziału przedszkolnego dwojga lub więcej dzieci lub 

zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług szkoły, w 

której znajduje się oddział przedszkolny – 2 pkt.; dziecko posiadające opinię 

publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wskazującą konieczność 

objęcia wychowaniem przedszkolnym – 2 pkt.; dziecko korzystające ze 

świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej – 2 pkt. Dokumentami potwierdzające 

spełnienia ww. kryteriów będą m.in.: oświadczenie potwierdzające zatrudnienie 

lub studia/naukę obojga rodziców; wniosek zawierający wiek dziecka; 

oświadczenie na wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego; opinia 

Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; oświadczenie o korzystaniu 

z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Pani 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 określenia kryteriów 

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych 

prowadzonych przez Gminę Opinogóra Górna oraz określenia dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

 

Ad.pkt.10. 

 

 Inspektor ds. oświaty Pani Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że na 

podstawie przepisów – Prawo oświatowe, Rada Gminy jest zobowiązana podjąć 

uchwałę o dostosowaniu sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego 
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ustroju szkolnego. Do końca lutego jako projekt a do końca marca już docelową. 

W związku z powyższym przedkładamy  uchwałę na dzisiejszej sesji. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Pani 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 dostosowania sieci 

szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. 

 

Ad.pkt.11. 

 

 Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk wyjaśnił, że  proponuje się powołanie 

doraźnej Komisji  do opracowania propozycji rozdysponowania funduszy na 

remonty dróg wiejskich. Dotychczasowy skład przedstawiał się: p. Goździewski 

Robert, p. Klimkowski Jerzy, p. Konwerski Andrzej, i p. Wiśniewski Kazimierz. 

Ponieważ w takim składzie Komisja funkcjonowała wcześniej i poznała teren 

więc  Wójt Gminy zaproponował pozostawienie dotychczasowego składu 

członków Komisji. Do pomocy z Urzędu Gminy będzie pracownik                    

p. Kulaszewski Sławomir. 

 

 Radny Pan Jerzy Komorowski zaproponował żeby powiadamiać sołtysa 

oraz danego radnego o terminie objazdu  Komisji w terenie. 

 

 Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk wyjaśnił, że pracownik z Urzędu Gminy    

p. Kulaszewski opracuje harmonogram pracy Komisji w terenie, a po objeździe 

dróg gminnych przedstawi Radzie Gminy wyniki prac Komisji. 

 

 Sołtys Pan Arkadiusz Humięcki i sołtys Henryk Płodziszewski zapytali o 

wyjaśnienie które drogi są gminne a które wiejskie. 

 

 Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk wyjaśnił, że po taką informacje należy się 

zgłosić do pracownika Urzędu Gminy który udzieli konkretnej odpowiedzi.  

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska zapytała 

proponowanych radnych, czy wyrażają zgodę do pracy w doraźnej  Komisji. 

 

 Radni wyrazili zgodę  do pracy w ww. Komisji. W związku z powyższym 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani 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 powołania Komisji 
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doraźnej do opracowania propozycji rozdysponowania funduszy na remonty 

dróg wiejskich. 

 

Ad.pkt.12. 

 

 Inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Pani 

Elżbieta Pełka wyjaśniła, że zaistniała konieczność wprowadzenia zmiany w 

Uchwale Nr XXII/128/2017 w sprawie programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Opinogóra górna w 2017 roku. Zmiana dotyczy § 3 który otrzyma  brzmienie 

„odławianie bezdomnych zwierząt, tj. ciągle w każdym zgłoszonym przypadku 

zapewnia Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie”. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Pani 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 zmiany Uchwały  

Nr XXII/128/2017 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opinogóra Górna              

w 2017 r. 

 

Ad.pkt.13. 

 

 Kierownik USC Pani Natalia Goździewska wyjaśniła, że w zakresie 

realizacji programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zrealizowano 

zadania: pomoc żywnościowa rodzinom w trudnej sytuacji materialnej                 

i rodzinom wielodzietnym – dotacja Fundacja Bank Żywności w Ciechanowie – 

2.800 zł,; zorganizowanie wycieczki turystyczno-krajoznawczej dla osób 

niepełnosprawnych z opiekunami – 3.000 zł.; wspomaganie Towarzystwa 

Miłośników Opinogóry – 2.000 zł. 

 

Ad.pkt.14. 

 

 Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk wyjaśnił, że w sprawie wyodrębnienia 

funduszu sołeckiego na rok następny  zorganizował naradę z sołtysami, którzy 

opowiedzieli się za wyodrębnieniem funduszu. Również szeroka była dyskusja 

na ten temat na posiedzeniu stałych komisji Rady. Jeżeli Rada Gminy przyjmie 

taka uchwałę to będzie ona obowiązywała  przez kolejne lata, natomiast jeżeli 

będziemy chcieli zrezygnować to wtedy należy przyjąć uchwałę rezygnującą                      

z wyodrębnienia funduszu na dany rok. 
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 Radny Pan Jerzy Komorowski poprosił o wyjaśnienie procedury składania 

dokumentów o fundusz sołecki. 

 

 Skarbnik Gminy Pani Ewa Wójcik wyjaśniła, że stan funduszu sołeckiego 

na rok 2018 będzie wynosił ok. 500 tys. zł. Fundusz zostaje wyliczony na 

podstawie dochodów własnych oraz ilości mieszkańców.  Do 30 września 

każdego roku powinny odbyć się zebrania wiejskie na którym mieszkańcy 

podejmą uchwałę a następnie złożą wniosek do Wójta Gminy. Dodatkowym 

argumentem jest to że w toku realizacji  funduszu można do 31 października 

zmienić wniosek który był składany we wrześniu. Środki nie wykorzystane w 

danym sołectwie przechodzą do ogólnego budżetu gminy. 

 

 Sołtys Pan Henryk Płodziszewski poprosił o wyjaśnienie na co można 

przeznaczać fundusz sołecki. 

 

 Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk wyjaśnił, że zasady dotychczasowe wiele 

się nie zmieniły, i na zebraniach na których będę chciał osobiście uczestniczyć  

będę szczegółowo wyjaśniał. Dodatkową zmianą jest to że sołectwa mogą  

łączyć fundusz na wspólne zadania. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska dała pod 

głosowanie przyjęcie stosownej Uchwały. 

 

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

uczestniczyło15, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

wyodrębnienie funduszu sołeckiego. 

 

Ad.pkt.15. 

 

 Skarbnik Gminy Pani Ewa Wójcik wyjaśniła, że zmiany WPF dotyczą 

zaktualizowania kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok. 

Ponadto w wykazie przedsięwzięć do WPF zmiany dotyczą   m.in. zwiększenia 

planu wydatków na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej w Gminie Opinogóra Górna” oraz wprowadzenie pozycji wydatku 

bieżącego pn.” Plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego i ich 

zmiany”. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani 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 zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.    
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Ad.pkt.16. 

 

 Skarbnik Gminy Pani Ewa Wójcik wyjaśniła radni otrzymali na piśmie 

szczegółowe uzasadnienie do uchwały w sprawie proponowanych zmian do 

budżetu Gminy na rok 2017. Zapytała czy są niejasności do przedstawionej 

propozycji. 

 

 Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk stwierdził że było by dobrze gdyby udało 

się zrealizować te inwestycje, które zostały zaplanowane na 2017 rok tj. m.in. 

rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opinogórze Górnej wraz z siecią kanalizacji 

sanitarnej w Opinogórze Górnej i Opinogórze Dolnej, budowa dróg gminnych w 

Baczach, Kołaczkowie, Rembowie, Wierzbowie i Chrzanowie, modernizacja 

świetlic na terenie Gminy, termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej w Gminie, rozbudowa garażu dla OSP Wola Wierzbowska. 

  

 Radni nie mieli uwag do proponowanych zmian  w budżecie gminy na 

2017 rok.  W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Gminy  Pani 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 2017. 

 

Ad.pkt.17.  

 

 Sołtys Pan Zdzisław Szymański zapytał do kiedy będzie obowiązywał 

zakaz wypuszczania drobiu na zewnątrz. 

 

 Sołtys Arkadiusz Humięcki zapytał, czy będzie możliwość podłączenia do 

gazociągu który będzie przebiegał przez Wolę Wierzbowską oraz czy będzie 

remontowana droga  powiatowa przez Wolę Wierzbowską. 

 

 Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk wyjaśnił że: 

 o  zakazie wypuszczania drobiu na zewnątrz zdecydował właściwy 

Minister i on jest zobowiązany do odwołania takiej decyzji, 

 sprawa podłączenia mieszkańców Woli Wierzbowskiej do gazociągu 

przebiegającego prze tą miejscowość  będzie należała do inwestora 

realizacji tj. Gazownia Ciechanów. Wnioski należy kierować bezpośredni 

do inwestora. Jeżeli są mieszkańcy zainteresowani taką inwestycją to 

zorganizujemy spotkanie z inwestorem  i wtedy zostaną wyjaśnione 

niejasności 

 remont drogi powiatowej w Woli Wierzbowskiej zależy od decyzji 

Zarządu Powiatowego.  
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Ad.pkt.18. 

 

 Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Przewodnicząca Rady Gminy 

Pani  Jolanta Grochowska  zamknęła obrady XXIII Sesji Rady Gminy. 

 

 

 Protokółowała:            Przewodniczący Rady Gminy 

  

Elżbieta  Borowska          Jolanta Grochowska 


