
P R O J E K T 

 

P R O T O K Ó Ł  Nr XXVIII/2017 

z  XXVIII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej  

w dniu 18 października  2017 r. w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej  

pod przewodnictwem Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy  

Roberta Goździewskiego 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 12
00 

 i zakończono o godz. 14
00 

. 

 

Stan radnych   - 15 

Uczestniczyło   - 13 

Radny nieobecny: 

- Mirosław Dąbrowski 

- Jarosław Czarnecki 

 

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli: 

 

1. Piotr Czyżyk -  Wójt Gminy 

2. Beata Golasińska – Sekretarz Gminy 

3. Ewa Wójcik – Skarbnik Gminy 

4. Ewa Żórawska – Kierownik GOPS 

5. Jerzy Niedziałkowski – Dyrektor BS Opinogóra 

6. Ireneusz Różalski – kierownik NZOZ „IROMED” 

7. Sołtysi wg listy obecności -  35 

 

Pkt.1. 

  

 Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Robert Goździewski 

powitał radnych  gminy, kierowników zakładów pracy, Wójta Gminy                   

i pracowników Urzędu Gminy.  

 

Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum władne do podejmowania 

prawomocnych uchwał. 

  

Porządek obrad sesji  przewidywał:  

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy. 

3. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczących 

uchwał sesyjnych. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.: „Nie – 

dla wykluczenia – aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Opinogóra 

Górna” w partnerstwie z Fundacją edukacyjno-sportową regeneracja.  

PROJEKT

P R 0 T 0 K Ó Ł Nr XXVIII/2017
z XXVIII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej

W dniu 18 października 2017 r. W lokalu Urzędu Gminy W Opinogórze Górnej
pod przewodnictwem Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy

Roberta Goździewskiego

Obrady rozpoczęto o godz. 1200 i zakończono o godz. 1400.

Stan radnych - 15
Uczestniczyło - 13
Radny nieobecny:
- Mirosław Dąbrowski
- Jarosław Czarnecki

Spoza Rady Gminy W sesji uczestniczyli:

Piotr Czyżyk - Wójt Gminy
Beata Golasińska — Sekretarz Gminy
Ewa Wójcik — Skarbnik Gminy
Ewa Żórawska — Kierownik GOPS
Jerzy Niedziałkowski — Dyrektor BS Opinogóra
Ireneusz Różalski — kierownik NZOZ „IROMED”
Sołtysi wg listy obecności - 35FQS/1.3995)?

Pkt.1.

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Robert Goździewski
powitał radnych gminy, kierowników zakładów pracy, Wójta Gminy
i pracowników Urzędu Gminy.

Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum Władne do podejmowania
prawomocnych uchwał.

Porządek obrad sesji przewidywał:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy.
3. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczących

uchwał sesyjnych.
4. Podjęcie uchwały W sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.: „Nie —

dla wykluczenia — aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Opinogóra
Góma” w partnerstwie z Fundacją edukacyjno-sportową regeneracja.
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5. Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie 

Opinogóra Górna w roku szkolnym 2016/2017. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Opinogóra Górna.   

7. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w uchwale budżetowej Gminy 

Opinogóra Górna na rok 2017. 

8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach 

majątkowych radnych Gminy Opinogóra Górna. 

9. Informacja Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych pracowników 

Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy              

za 2016 r. 

10. Wolne wnioski i zapytania. 

11. Sprawy bieżące. 

12. Zamknięcie obrad. 

 

Ad.pkt.2. 

  

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Robert Goździewski 

poinformował,  że protokół z XXVII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna został 

napisany. Odzwierciedla on przebieg poprzedniej sesji w całości i radni mieli 

możliwość zapoznania się z jego treścią.  

 

Uwag do protokołu nie było, w wyniku głosowania jawnego, na stan       

15 radnych w sesji uczestniczyło 13,  jednogłośnie przyjęto protokół  bez zmian.

  

Ad.pkt.3. 

 

 Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczących 

uchwał sesyjnych – brak 

 

Ad.pkt.4. 

 

 Pani Ewa Żórawska Kierownik GOPS wyjaśniła, że  Gmina Opinogóra 

Górna wyraża zgodę na realizację projektu pn: „Nie -  dla wykluczenia – 

aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Opinogóra” złożonego w ramach 

konkursu zamkniętego. Wartość całkowita projektu wynosi 275.776,75 zł. 

Gmina Opinogóra Górna zobowiązuje się wnieść wkład własny finansowy po 

podpisaniu umowy w wysokości 16.000 zł w tym: w roku 2017 – 8.000 zł i w 

roku 2018 – 8.000 zł. Środki finansowe stanowiące wkład własny będą 

stanowiły świadczenia pieniężne w formie zasiłków celowych, okresowych i 

celowych specjalnych. 

 

 

5. Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych W Gminie
Opinogóra Górna W roku szkolnym 2016/2017.

6. Podjęcie uchwały W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Opinogóra Górna.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
Opinogóra Górna na rok 2017.

8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach
majątkowych radnych Gminy Opinogóra Górna.

9. Informacja Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych pracowników
Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy
za 2016 r.

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

Ad.pkt.2.

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Robert Gożdziewski
poinformował, że protokół z XXVII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna został
napisany. Odzwierciedla on przebieg poprzedniej sesji w całości i radni mieli
możliwość zapoznania się z jego treścią.

Uwag do protokołu nie było, w wyniku głosowania jawnego, na stan
15 radnych w sesji uczestniczyło 13, jednogłośnie przyjęto protokół bez zmian.

Ad.pkt.3.

Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczących
uchwał sesyjnych — brak

Ad.pkt.4.

Pani Ewa Żórawska Kierownik GOPS wyjaśniła, że Gmina Opinogóra
Górna wyraża zgodę na realizację projektu pn: „Nie - dla wykluczenia —
aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Opinogóra” złożonego w ramach
konkursu zamkniętego. Wartość całkowita projektu wynosi 275 .776,75 zł.
Gmina Opinogóra Górna zobowiązuje się wnieść wkład własny finansowy po
podpisaniu umowy w wysokości 16.000 zł w tym: w roku 2017 — 8.000 zł i w
roku 2018 — 8.000 zł. Środki finansowe stanowiące wkład własny będą
stanowiły świadczenia pieniężne w formie zasiłków celowych, okresowych i
celowych specjalnych.



 3 

 Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Robert Goździewski dał 

pod głosowanie przyjęcie Uchwały w sprawie  przyjęcia do realizacji projektu 

pn.: „Nie – dla wykluczenia – aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie 

Opinogóra Górna” w partnerstwie z Fundacją edukacyjno-sportową 

reGeneracja. 

 

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

uczestniczyło 13, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia do 

realizacji projektu pn.:”Nie – dla wykluczenia – aktywizacja społeczno-

zawodowa w gminie Opinogóra Górna” w partnerstwie z Fundacją edukacyjno-

sportową reGeneracja. 

 

Ad.pkt.5. 

 

 Pani Beata Golasińska Sekretarz Gminy  - przedstawiła informację o 

stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Opinogóra Górna w roku 

szkolnym 2016/2017. Poinformowała, że informacja została zamieszczona na 

stronie internetowej biuletynu informacji publicznej, dodatkowo radni otrzymali 

ją w formie papierowej. Zapytała czy są jakieś niejasności do przedstawionego 

tematu. 

 

 Radny Pan Jerzy Komorowski – ponieważ są specjalne kursy dowożące 

dzieci autobusem do szkół to  na jakiej zasadzie funkcjonuje dowóz dzieci do 

szkół przez rodziców własnym samochodem. 

 

 Pani Beata Golasińska Sekretarz Gminy wyjaśniła, że zgodnie z ustawą 

Prawo oświatowe droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać 3 km 

w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych i 4 km w przypadku 

uczniów klas U-VII szkół podstawowych. 

Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka 

przekracza te odległości, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego 

transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu 

dziecka środkami komunikacji publicznej. Jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, 

a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot kosztów przejazdu opiekuna 

dziecka środkami komunikacji publicznej. 

 

Ad.pkt.6. 

 

 Skarbnik Gminy Pani Ewa Wójcik wyjaśniła, że szczegółowe objaśnienia 

do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej radni otrzymali  z projektem 

uchwały. W związku z powyższym zapytała radnych czy mają jakieś niejasności 

lub pytania do przedstawionego zagadnienia. 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Robert Gożdziewski dał
pod głosowanie przyjecie Uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu
pn.: „Nie — dla wykluczenia — aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie
Opinogóra Góma” w partnerstwie z Fundacją edukacyjno-sportową
reGeneracja.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan radnych 15, w sesji
uczestniczyło 13, jednogłośnie przyjeła Uchwałę w sprawie przyjęcia do
realizacji projektu pn.:”Nie — dla wykluczenia — aktywizacja społeczno-
zawodowa w gminie Opinogóra Góma” w partnerstwie z Fundacją edukacyjno-
sportowa reGeneracja.

Ad.pkt.5.

Pani Beata Golasińska Sekretarz Gminy - przedstawiła informacje o
stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Opinogóra Górna w roku
szkolnym 2016/2017. Poinformowała, że informacja została zamieszczona na
stronie internetowej biuletynu informacji publicznej, dodatkowo radni otrzymali
ja w formie papierowej. Zapytała czy są jakieś niejasności do przedstawionego
tematu.

Radny Pan Jerzy Komorowski — ponieważ są specjalne kursy dowożące
dzieci autobusem do szkół to na jakiej zasadzie funkcjonuje dowóz dzieci do
szkół przez rodziców własnym samochodem.

Pani Beata Golasińska Sekretarz Gminy wyjaśniła, że zgodnie z ustawa
Prawo oświatowe droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać 3 km
w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych i 4 km w przypadku
uczniów klas U-VII szkół podstawowych.
Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka
przekracza te odległości, obowiazkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego
transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu
dziecka środkami komunikacji publicznej. Jeżeli dowożenie zapewniają rodzice,
a do ukończenia przez dziecko 7 lat — także zwrot kosztów przejazdu opiekuna
dziecka środkami komunikacji publicznej .

Ad.pkt.6.

Skarbnik Gminy Pani Ewa Wójcik wyjaśniła, że szczegółowe objaśnienia
do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej radni otrzymali z projektem
uchwały. W związku z powyższym zapytała radnych czy mają jakieś niejasności
lub pytania do przedstawionego zagadnienia.
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Radny Pan Jerzy Komorowski zapytał dlaczego jest zmniejszenie o 100 tys. 

zł z inwestycji termomodernizacja 

 

Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk wyjaśnił, że:  

 W budżecie zostały zabezpieczone większe środki na termomodernizację 

niż wartość robót zaplanowana na 2017 rok - to co zostało zaplanowane, 

zostało wykonane; 

  Przeznaczamy środki finansowe na drogę we Władysławowie. Dotyczy 

to planu budowy nowego centrum handlowego. Droga gminna                     

z której mogło by być obsługiwane centrum handlowe jest bardzo wąska 

i trzeba będzie ją poszerzyć. W Wieloletniej Prognozie Finansowej 

zabezpieczymy środki na wykup gruntów (odszkodowania) na 

poszerzenie tej drogi. 

  Przekładamy na rok 2018 inwestycję budowy ścieżki pieszo rowerowej 

przy Szkole Podstawowej w Opinogórze Górnej. Na inwestycję 

dostaliśmy dofinansowanie unijne. W tym roku zostało za mało czasu na 

właściwe zrealizowanie tej inwestycji. 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Robert Goździewski  dał  pod 

głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Opinogóra Górna.  

 

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

uczestniczyło 13, jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna. 
  

 

Ad.pkt.7. 

 

 Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy wyjaśniła, że szczegółowe objaśnienia 

do zmian w budżecie gminy na 2017 rok radni otrzymali z projektem uchwały. 

Zapytała więc radnych czy maja jakieś niejasności lub pytania do zagadnienia. 

 

Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk poinformował, że została zakończona 

modernizacja budowy oczyszczalni ścieków w Opinogórze Górnej. Sprawa 

przebudowy dróg - to tylko pozostała do odebrania droga w Kołaczkowie. 

Pozostałe planowane inwestycje związane z przebudową dróg zostały 

wykonane. Droga Opinogóra Dolna – Bacze odcinek południowy do wsi został 

wykonany, na odcinku północnym wykonano cząstkowy remont nawierzchni 

jest mały problem z dalszym odcinkiem, ale jeżeli mieszkańcy będą występować 

z wnioskiem to być może zrealizujemy. 

 

Radny Pan Jerzy Komorowski zapytał dlaczego jest zmniejszenie o 100 tys.
zł z inwestycji termomodemizacja

Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk wyjaśnił, że:
o W budżecie zostały zabezpieczone większe środki na termomodemizację

niż wartość robót zaplanowana na 2017 rok - to co zostało zaplanowane,
zostało wykonane;

. Przeznaczamy środki finansowe na drogę we Władysławowie. Dotyczy
to planu budowy nowego centrum handlowego. Droga gminna
z której mogło by być obsługiwane centrum handlowe jest bardzo wąska
i trzeba będzie ją poszerzyć. W Wieloletniej Prognozie Finansowej
zabezpieczymy środki na wykup gruntów (odszkodowania) na
poszerzenie tej drogi.

. Przekładamy na rok 2018 inwestycję budowy ścieżki pieszo rowerowej
przy Szkole Podstawowej w Opinogórze Górnej. Na inwestycję
dostaliśmy dofinansowanie unijne. W tym roku zostało za mało czasu na
właściwe zrealizowanie tej inwestycji.

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Robert Goździewski dał pod
głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 13, jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

Ad.pkt.7.

Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy wyjaśniła, że szczegółowe objaśnienia
do zmian w budżecie gminy na 2017 rok radni otrzymali z projektem uchwały.
Zapytała więc radnych czy maja jakieś niejasności lub pytania do zagadnienia.

Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk poinformował, że została zakończona
modernizacja budowy oczyszczalni ścieków w Opinogórze Górnej. Sprawa
przebudowy dróg - to tylko pozostała do odebrania droga w Kołaczkowie.
Pozostałe planowane inwestycje zwiazane z przebudowa dróg zostały
wykonane. Droga Opinogóra Dolna — Bacze odcinek południowy do wsi został
wykonany, na odcinku północnym wykonano cząstkowy remont nawierzchni
jest mały problem z dalszym odcinkiem, ale jeżeli mieszkańcy będa występować
z wnioskiem to być może zrealizujemy.



 5 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Robert Goździewski dał 

pod głosowanie przyjęcie  uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej 

Gminy Opinogóra Górna na rok 2017 

 

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

uczestniczyło 13, jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2017. 

 

Ad.pkt.8. 

 

 Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Robert Goździewski 

przedstawił informację Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach 

majątkowych radnych Gminy Opinogóra Górna za rok 2016. 

 

 

 

Ad.pkt.9. 

 

 Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk przedstawił informację o oświadczeniach 

majątkowych pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek 

organizacyjnych gminy za 2016 rok. 

 

Ad.pkt.10. 

 

Radny Pan Andrzej Konwerski: 

 podziękował za budowę drogi Opinogóra Dolna – Bacze, 

 poprosił o  ustawienie na zjeździe drogi Opinogóra Dolna do Baczów 

znaku zakazu wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad  

15 ton, 

 oraz wycięcie krzewów przydrożnych na drodze od wsi Bacze w kierunku 

drogi wojewódzkiej. 

 

Radny Pan Jerzy Komorowski potwierdził że droga Bacze – Opinogóra 

Dolna została dobrze wykonana i zapytał kiedy będzie zrobiony północny 

odcinek od drogi wojewódzkiej do Baczów. Zapytał również za jaką kwotę 

została nabyta działka pod garaż w Woli Wierzbowskiej oraz czy nad garażem 

nie będzie welbunku. 

 

Sołtys z Opinogóry Dolnej Pan Jerzy Wójcicki zgłosił wymianę pojemnika 

na popił ponieważ obecny jest już dziurawy 

 

Radna Pani Joanna Krakowska zgłosiła potrzebę poszerzenia zjazdu z drogi 

powiatowej w Pałukach na działki domków jednorodzinnych. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Robert Gożdziewski dał
pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Opinogóra Górna na rok 2017

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 13, jednogłośnie podjeła Uchwałę w sprawie zmian w uchwale
budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2017.

Ad.pkt.8.

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Robert Gożdziewski
przedstawił informację Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach
majątkowych radnych Gminy Opinogóra Górna za rok 2016.

Ad.pkt.9.

Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk przedstawił informację o oświadczeniach
majątkowych pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
organizacyjnych gminy za 2016 rok.

Ad.nkt.10.

Radny Pan Andrzej Konwerski:
. podziękował za budowę drogi Opinogóra Dolna — Bacze,
. poprosił o ustawienie na zjeździe drogi Opinogóra Dolna do Baczów

znaku zakazu wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad
15 ton,

. oraz wycięcie krzewów przydrożnych na drodze od wsi Bacze w kierunku
drogi wojewódzkiej.

Radny Pan Jerzy Komorowski potwierdził że droga Bacze — Opinogóra
Dolna została dobrze wykonana i zapytał kiedy będzie zrobiony północny
odcinek od drogi wojewódzkiej do Baczów. Zapytał również za jaką kwotę
została nabyta działka pod garaż w Woli Wierzbowskiej oraz czy nad garażem
nie będzie we1bunku.

Sołtys z Opinogóry Dolnej Pan Jerzy Wójcicki zgłosił wymianę pojemnika
na popił ponieważ obecny jest już dziurawy

Radna Pani Joanna Krakowska zgłosiła potrzebę poszerzenia zjazdu z drogi
powiatowej w Pałukach na działki domków jednorodzinnych.
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Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk wyjaśnił: 

 działkę pod garaż w Woli Wierzbowskiej nabyliśmy za kwotę 921 zł o 

powierzchni 75 m
2 
, 

 odnośnie welbunku na garażu w Woli Wierzbowskiej to w projekcie był 

zaplanowany, ale zrezygnowaliśmy ze względy na duże  koszty, było by 

dożo stali i betonu i pracy, a poddasze i tak nie byłoby wykorzystane, 

 ustawienie znaku na zjeździe w Opinogórze Dolnej uzgodnimy z PZD w 

Ciechanowie i jeżeli będzie taka możliwość to postawimy, 

 wycięcie krzewów przydrożnych w miejscowości Bacze - skierujemy 

pracowników do wycinki, 

 odnosząc się do wykonania drogi Opinogóra Dolna Bacze to został 

wykonany odcinek długości 1,5 km od Opinogóry Dolnej do zabudowań 

miejscowości Bacze z nawierzchnią bitumiczną, a na odcinku północnym 

od zabudowań do drogi wojewódzkiej zostały wykonane konieczne 

naprawy cząstkowe istniejącej, zniszczonej nawierzchni. Taki zakres 

robót został w tym roku zaplanowany i wykonany. Co do planów na 

przyszłość to droga może być budowana jeśli Państwo radni zabezpieczą 

środki i przegłosują wykonanie tej inwestycji.      

 wymianę pojemnika na popiół zgłosimy do PUK-u, 

 sprawa poszerzenia zjazdu drogi w Pałukach do domków 

jednorodzinnych – poprosimy Powiatowy Zarząd Dróg o wyjaśnienia, 

sprawdzimy jak poszerzenie zostało wykonane. 

 

Ad.pkt.11. 

 

 Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk poinformował: 

 zostało podpisane porozumienie w sprawie przebudowy drogi powiatowej 

Ciechanów – Kąty – Opinogóra i w roku 2018 jeżeli uzyskamy 

dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego to droga będzie zbudowana; 

 odbyły się zebrania w sprawie funduszu sołeckiego. We wszystkich 

zebraniach osobiście uczestniczyłem. Z całego funduszu 57 % 

mieszkańcy przeznaczali na drogi tj. szlakę tłuczeń, lub opracowanie 

dokumentacji.      W trzech sołectwach środki pozostawione w budżecie 

gminnym. Pozostałe sołectwa środki finansowe przeznaczali min. na 

wyposażenie świetlic, oświetlenie uliczne, utworzenie placu zabaw lub 

boiska sportowego, sołectwo Rąbież środki przeznaczyło na wykup 

gruntu od właściciela prywatnego 

 został złożony i zaakceptowany wniosek o dofinansowanie budowy 

boiska sportowego w Opinogórze Górnej. Koszt inwestycji  wyniesie ok 

800 tys. zł., z czego możemy pozyskać 374 tys. zł. Boisko będzie 

pełnowymiarowe, ogrodzone, utwardzone, z trybunami, 

Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk wyjaśnił:
działkę pod garaż W Woli Wierzbowskiej nabyliśmy za kwotę 921 zł o
powierzchni 75 m2 ,
odnośnie welbunku na garażu w Woli Wierzbowskiej to w projekcie był
zaplanowany, ale zrezygnowaliśmy ze względy na duże koszty, było by
dożo stali i betonu i pracy, a poddasze i tak nie byłoby wykorzystane,
ustawienie znaku na zjeździe w Opinogórze Dolnej uzgodnimy z PZD w
Ciechanowie i jeżeli będzie taka możliwość to postawimy,
wycięcie krzewów przydrożnych w miejscowości Bacze - skierujemy
pracowników do wycinki,
odnosząc się do wykonania drogi Opinogóra Dolna Bacze to został
wykonany odcinek długości 1,5 km od Opinogóry Dolnej do zabudowań
miejscowości Bacze z nawierzchnią bitumiczną, a na odcinku północnym
od zabudowań do drogi wojewódzkiej zostały wykonane konieczne
naprawy cząstkowe istniejącej, zniszczonej nawierzchni. Taki zakres
robót został w tym roku zaplanowany i wykonany. Co do planów na
przyszłość to droga może być budowana jeśli Państwo radni zabezpieczą
środki i przegłosują wykonanie tej inwestycji.
wymianę pojemnika na popiół zgłosimy do PUK-u,
sprawa poszerzenia zjazdu drogi w Pałukach do domków
jednorodzinnych — poprosimy Powiatowy Zarząd Dróg o wyjaśnienia,
sprawdzimy jak poszerzenie zostało wykonane.

Ad.nkt.1 1.

Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk poinformował:
zostało podpisane porozumienie w sprawie przebudowy drogi powiatowej
Ciechanów — Kąty — Opinogóra i w roku 2018 jeżeli uzyskamy
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego to droga będzie zbudowana;
odbyły się zebrania w sprawie funduszu sołeckiego. We wszystkich
zebraniach osobiście uczestniczyłem. Z całego funduszu 57 %
mieszkańcy przeznaczali na drogi tj. szlakę tłuczeń, lub opracowanie
dokumentacji. W trzech sołectwach środki pozostawione w budżecie
gminnym. Pozostałe sołectwa środki finansowe przeznaczali min. na
wyposażenie świetlic, oświetlenie uliczne, utworzenie placu zabaw lub
boiska sportowego, sołectwo Rąbież środki przeznaczyło na wykup
gruntu od właściciela prywatnego
został złożony i zaakceptowany wniosek o dofinansowanie budowy
boiska sportowego w Opinogórze Górnej. Koszt inwestycji wyniesie ok
800 tys. zł., z czego możemy pozyskać 374 tys. zł. Boisko będzie
pełnowymiarowe, ogrodzone, utwardzone, z trybunami,
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 ogłosiliśmy sprzedaż budynku po Szkole w Dzboniu, cena rzeczoznawcy 

157 tys. zł, 

 przygotowujemy się do ogłoszenia sprzedaży działki w Pomorzu, na razie 

przygotowano tylko „wykaz nieruchomości do sprzedaży”. Zakładam, że  

sprzedaż może dojść do skutku jeśli będzie akceptacja mieszkańców  

  odbyła się uroczystość jubileuszowa pięćdziesięcio-lecia pożycia 

małżeńskiego ośmiu par. Jubilaci byli zadowoleni i dziękowali za 

organizację uroczystości, 

 Prowadzimy  rozmowy z Muzeum Romantyzmu  dotyczące, 

przygotowania w dniu 11 listopada obchodów „Święta Niepodległości”. 

Zachęcam wszystkich Państwa do uczestnictwa w obchodach tego 

święta. 

 planujemy również zorganizowanie w dniach 9 – 10 grudnia   

„Opinogórskiego Jarmarku  Bożenarodzeniowego”. Na realizację tego 

wydarzenia możemy pozyskać dofinansowanie z Urzędu 

Marszałkowskiego. 

 

Ad.pkt.13. 
 

 Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Zastępca Przewodniczącego 

Rady Gminy Pan Robert Goździewski  zamknęła obrady XXVIII Sesji Rady 

Gminy. 

 

 

 Protokółowała:      Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 

  

Elżbieta  Borowska          Robert Goździewski 

. ogłosiliśmy sprzedaż budynku po Szkole W Dzboniu, cena rzeczoznawcy
157 tys. zł,

. przygotowujemy się do ogłoszenia sprzedaży działki W Pomorzu, na razie
przygotowano tylko „wykaz nieruchomości do sprzedaży”. Zakładam, że
sprzedaż może dojść do skutku jeśli będzie akceptacja mieszkańców

. odbyła się uroczystość jubileuszowa pięćdziesięcio-lecia pożycia
małżeńskiego ośmiu par. Jubilaci byli zadowoleni i dziękowali za
organizację uroczystości,

. Prowadzimy rozmowy z Muzeum Romantyzmu dotyczące,
przygotowania w dniu 11 listopada obchodów „Święta Niepodległości”.
Zachęcam wszystkich Państwa do uczestnictwa w obchodach tego
święta.

. planujemy również zorganizowanie w dniach 9 — 10 grudnia
„Opinogórskiego Jarmarku Bożenarodzeniowego”. Na realizację tego
wydarzenia możemy pozyskać dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego.

Ad.nkt.13.

Ponieważ porzadek sesji został wyczerpany Zastępca Przewodniczącego
Rady Gminy Pan Robert Gożdziewski zamknęła obrady XXVIII Sesji Rady
Gminy.

Protokółowała: Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy

Elżbieta Borowska Robert Gożdziewski


