
 

P R O T O K Ó Ł  Nr XXXI/2018 

z  XXXI Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej  

w dniu 30 stycznia 2018 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. 12
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. Ewa Żórawska – Kierownik GOPS 

5. Alicja Stryczniewicz – pracownik Urzędu 

6. Ireneusz Goździewski – MODR/O Poświętne 

oraz zaproszeni goście. 

 

Pkt 1 

  

 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska powitała 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 XXX Sesji Rady Gminy. 

3. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczących 

uchwał sesyjnych. 

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

zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu 

miejscowości Chrzanówek I nie narusza ustaleń uwarunkowań                              

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna. 

PROTOKÓŁ NrXXXI/2018
z XXXI Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej

W dniu 30 stycznia 2018 r. W lokalu Urzędu Gminy W Opinogórze Górnej
pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Gminy

Jolanty Grochowskiej

Obrady rozpoczęto o godz. 1000 i zakończono o godz. 1200.

Stan radnych - 15
Uczestniczyło - 15

Spoza Rady Gminy W sesji uczestniczyli:

Piotr Czyżyk - Wójt Gminy
Beata Golasińska — Sekretarz Gminy
Ewa Wójcik — Skarbnik Gminy
Ewa Żórawska — Kierownik GOPS
Alicja Stryczniewicz — pracownik Urzędu
Ireneusz Goździewski — MODR/O Poświętne

oraz zaproszeni goście.
PNE/MAPJNE

Pkt 1

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska powitała 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 XXX Sesji Rady Gminy.
3. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczących

uchwał sesyjnych.
4. Podjęcie uchwały W sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu
miejscowości Chrzanówek I nie narusza ustaleń uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna.
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5. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla  

fragmentu miejscowości Chrzanówek I. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu 

miejscowości Rąbież i Władysławowo. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutów 

Sołectw na terenie gminy Opinogóra Górna. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty                            

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty 

za gospodarowanie odpadami. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Opinogóra Górna. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy  

Opinogóra Górna. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprawowania pogrzebów 

realizowanych przez Gminę Opinogóra Górna. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej z dnia 31 maja 2017 r. 

13. Wolne wnioski i zapytania 

14.  Sprawy bieżące. 

15.  Zamknięcie obrad. 

 

Pkt 2 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska poinformowała,  

że protokół z XXX 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 , uczestniczyło 15 - jednogłośnie przyjęto protokół  bez zmian.  

 

Pkt 3 

 Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczących 

uchwał sesyjnych – brak. 

 Przewodnicząca Rady Pani Jolanta Grochowska poprosiła o zabranie 

głosu Pan Ireneusza Goździewskiego pracownika Mazowieckiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne o wyjaśnienia dotyczące wniosków                    

o przyznanie płatności na 2018 rok. 

Pan Ireneusz Goździewski pracownik MODR poinformował, że w 2018 roku 

wnioski o przyznanie płatności na 2018 rok będą składane za pośrednictwem 

5. Podjęcie uchwały W sprawie sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla
fragmentu miejscowości Chrzanówek I.

6. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu
miejscowości Rąbież i Władysławowo.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutów
Sołectw na terenie gminy Opinogóra Górna.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Opinogóra Górna.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
Opinogóra Górna.

ll.Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprawowania pogrzebów
realizowanych przez Gminę Opinogóra Górna.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej z dnia 31 maja 2017 r.

13.Wolne wnioski i zapytania
14. Sprawy bieżące.
15. Zamknięcie obrad.

Pkt 2
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska poinformowała,

że protokół z XXX 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 , uczestniczyło 15 - jednogłośnie przyjęto protokół bez zmian.

Pkt 3
Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczących

uchwał sesyjnych — brak.
Przewodnicząca Rady Pani Jolanta Grochowska poprosiła o zabranie

głosu Pan Ireneusza Gożdziewskiego pracownika Mazowieckiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne o wyjaśnienia dotyczące wniosków
o przyznanie płatności na 2018 rok.
Pan Ireneusz Gożdziewski pracownik MODR poinformował, że w 2018 roku
wnioski o przyznanie płatności na 2018 rok będą składane za pośrednictwem
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nowej aplikacji  eWniosekPlus. Aplikacja będzie dostępna dla rolników od dnia 

15 marca 2018r. na stronie www.arimr.gov.pl. Zostaną zorganizowane szkolenia 

dla rolników, na których obecni będą pracownicy Agencji Restrukturyzacji                        

i Modernizacji Rolnictwa. Zostaną wtedy szczegółowo omówione zasady 

korzystania z nowej aplikacji. 

Ponadto poinformował, ze w terminie od 15 lutego do14 marca 2018 r. rolnik, 

który we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 deklarował powierzchnię 

gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o: 

- jednolitą płatność obszarową, płatność za zzielenienie, płatność dodatkową, 

płatność związaną do powierzchni upraw chmielu, do owiec, płatność do kóz, 

płatność niezwiązaną do tytoniu; 

- płatność dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi 

ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020) 

- wypłatę pomocy za zalesienie oraz premię zalesieniową (PROW 2007-2013) 

oraz premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020), może 

złożyć oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do 

wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017. 

 

Pkt 4 

 Pani Alicja Stryczniewicz Inspektor ds. planowania przestrzennego                       

i inwestycji omówiła uchwałę w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu 

miejscowości Chrzanówek I nie narusza ustaleń uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna. 

Wyjaśniła, że  zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r.                              

o planowaniu przestrzennym plan miejscowy uchwala rada gminy,                                  

po stwierdzeniu, ze 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 ustalenia 

planistyczne są odmienne od tych, które zostały podjęte, gdy głosowanie nad 

zgodnością projektu planu ze studium nie zostało połączone z głosowaniem nad 

całością uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

 W dniu 6 października 2010 r. Rada Gminy Opinogóra Górna podjęła 

uchwałę nr XLIII/227/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu 

nowej aplikacji eWniosekPlus. Aplikacja będzie dostępna dla rolników od dnia
15 marca 2018r. na stronie www.arimr.gov.pl. Zostaną zorganizowane szkolenia
dla rolników, na których obecni będą pracownicy Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. Zostaną wtedy szczegółowo omówione zasady
korzystania z nowej aplikacji.
Ponadto poinformował, ze w terminie od 15 lutego dol4 marca 2018 r. rolnik,
który we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 deklarował powierzchnię
gruntów ornych mniej szą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:
- jednolitą płatność obszarową, płatność za zzielenienie, płatność dodatkową,
płatność związaną do powierzchni upraw chmielu, do owiec, płatność do kóz,
płatność niezwiązana do tytoniu;
- płatność dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi
ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020)
- wypłatę pomocy za zalesienie oraz premię zalesieniową (PROW 2007-2013)
oraz premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020), może
złożyć oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do
wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017.

Pkt 4
Pani Alicja Stryczniewicz Inspektor ds. planowania przestrzennego

i inwestycji omówiła uchwałę w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu
miejscowości Chrzanówek I nie narusza ustaleń uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna.
Wyjaśniła, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu przestrzennym plan miejscowy uchwala rada gminy,
po stwierdzeniu, ze 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 ustalenia
planistyczne są odmienne od tych, które zostały podjęte, gdy głosowanie nad
zgodnością projektu planu ze studium nie zostało połączone z głosowaniem nad
całością uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

W dniu 6 pażdziernika 2010 r. Rada Gminy Opinogóra Górna podjęła
uchwałę nr XLIII/227/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu

http://www.arimr.gov.pl/
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miejscowości  Chrzanówek I. Projekt planu wymagał  uzyskania zgody Ministra  

Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele 

nierolnicze. Zgodę uzyskały wszystkie tereny objęte projektem planu. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla 

fragmentu miejscowości Chrzanówek I nie narusza ustaleń Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra 

Górna przyjętego uchwałą nr V/27/2015 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 

31 marca 2015 r. W studium dla większości obszaru opracowania jako 

przeznaczenie terenu ustalono istniejące i projektowane tereny o dominującej 

funkcji mieszkaniowej z dopuszczeniem lokalizacji funkcji usługowej oraz 

tereny o dominującej funkcji mieszkaniowej dla jednego obszaru. 

 

 

Rada Gmina w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 15 radnych 

jednogłośnie podjęła uchwałę w  sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu 

miejscowości Chrzanówek I nie narusza ustaleń uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna. 

  

Pkt 5 

 Pani Alicja Stryczniewicz  Inspektor ds. planowania przestrzennego                           

i inwestycji omówiła uchwałę w sprawie sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu 

miejscowości Chrzanówek I. 

Poinformowała, że podstawą podjęcia prac nad sporządzaniem 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna 

dla fragmentu miejscowości Chrzanówek I była uchwała Nr XLIII/227/10 Rady 

Gminy Opinogóra Górna z dnia 6 października 2010 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości Chrzanówek I. 

Dla tego terenu nie było obowiązującego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Obszar objęty planem obejmuje obszar o powierzchni ok. 25 ha. 

Rysunek planu został sporządzony w skali 1:1000. 

Procedura opracowania planu została przeprowadzona na podstawie 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.). 

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

tego terenu podyktowane było brakiem terenów przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną. Sąsiedztwo zainwestowanych gruntów 

miejscowości Chrzanówek I. Projekt planu wymagał uzyskania zgody Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele
nierolnicze. Zgodę uzyskały wszystkie tereny objęte projektem planu.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla
fragmentu miejscowości Chrzanówek I nie narusza ustaleń Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra
Górna przyjętego uchwałą nr V/27/2015 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia
31 marca 2015 r. W studium dla większości obszaru opracowania jako
przeznaczenie terenu ustalono istniejące i projektowane tereny o dominującej
funkcji mieszkaniowej z dopuszczeniem lokalizacji funkcji usługowej oraz
tereny o dominującej funkcji mieszkaniowej dla jednego obszaru.

Rada Gmina w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 15 radnych
jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu
miejscowości Chrzanówek I nie narusza ustaleń uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna.

Pkt 5
Pani Alicja Stryczniewicz Inspektor ds. planowania przestrzennego

i inwestycji omówiła uchwałę w sprawie sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu
miejscowości Chrzanówek I.

Poinformowała, ze podstawą podjęcia prac nad sporządzaniem
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna
dla fragmentu miejscowości Chrzanówek I była uchwała Nr XLIII/227/10 Rady
Gminy Opinogóra Górna z dnia 6 października 2010 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości Chrzanówek 1.

Dla tego terenu nie było obowiązującego planu zagospodarowania
przestrzennego. Obszar objęty planem obejmuje obszar o powierzchni ok. 25 ha.
Rysunek planu został sporządzony w skali 1:1000.

Procedura opracowania planu została przeprowadzona na podstawie
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z póżn. zm.).

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
tego terenu podyktowane było brakiem terenów przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną. Sąsiedztwo zainwestowanych gruntów
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położonych na terenie miasta Ciechanów tworzy naturalną kontynuację 

zabudowy i sprawia, że są to tereny bardzo atrakcyjne inwestycyjnie. 

Chrzanówek to jedna z największych miejscowości na terenie gminy Opinogóra 

Górna. 

Opracowany projekt planu wraz z prognozą oddziaływania                                 

na środowisko, dostosowany do wymagań ustawy, rozporządzeń wykonawczych 

i do pozostałych przepisów odrębnych, został poddany opiniowaniu                              

i uzgadnianiu, uzyskując pozytywne uzgodnienia i opinie. Uwagi zawarte                        

w uzyskanych uzgodnieniach i opiniach zostały wprowadzone do projektu 

planu. 

Projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu od 2 do 24 sierpnia 

2017 r. w ramach którego przeprowadzono dyskusję publiczną nad  przyjętymi 

w nim rozwiązaniami w dniu 21 sierpnia 2017 r. Termin na wniesienie uwag 

został ustalony do dnia 8 września 2017 r. W tym czasie nie wpłynęła żadna 

uwaga do wyłożonego do publicznego wglądu planu miejscowego. Ze względu 

na konieczność dokonania uzgodnienia, projekt planu został ponownie 

wyłożony do publicznego wglądu od 6 do 26 grudnia 2017 r., w ramach którego 

przeprowadzono dyskusję publiczną nad  przyjętymi w nim rozwiązaniami                    

w dniu 11 grudnia 2017 r. Termin na wniesienie uwag został ustalony do dnia 

11 stycznia 2017 r. W wyznaczonym okresie wpłynęła jedna uwaga do projektu 

planu dotycząca braku wyszczególnienia rodzaju zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej dla MN10 na wolnostojącą, bliźniaczą i szeregową oraz                             

o utrzymanie wysokości stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu 

wzrostu wartości nieruchomości na poziomie 0%. Wójt Gminy Opinogóra Górna 

Zarządzeniem  nr 7/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. rozpatrzył ww. uwagę, nie 

uwzględniając jej. 

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.) 

przy sporządzaniu planu zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w 

postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przy 

realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Plan miejscowy został sporządzony z uwzględnieniem ustaleń                                

i standardów przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 64, poz. 1587). 

położonych na terenie miasta Ciechanów tworzy naturalną kontynuację
zabudowy i sprawia, że są to tereny bardzo atrakcyjne inwestycyjnie.
Chrzanówek to jedna z największych miejscowości na terenie gminy Opinogóra
Górna.

Opracowany projekt planu wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko, dostosowany do wymagań ustawy, rozporządzeń wykonawczych
i do pozostałych przepisów odrębnych, został poddany opiniowaniu
i uzgadnianiu, uzyskując pozytywne uzgodnienia i opinie. Uwagi zawarte
w uzyskanych uzgodnieniach i opiniach zostały wprowadzone do projektu
planu.

Projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu od 2 do 24 sierpnia
2017 r. w ramach którego przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi
w nim rozwiązaniami w dniu 21 sierpnia 2017 r. Termin na wniesienie uwag
został ustalony do dnia 8 września 2017 r. W tym czasie nie wpłynęła żadna
uwaga do wyłożonego do publicznego wglądu planu miejscowego. Ze względu
na konieczność dokonania uzgodnienia, projekt planu został ponownie
wyłożony do publicznego wglądu od 6 do 26 grudnia 2017 r., w ramach którego
przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi w nim rozwiązaniami
w dniu 11 grudnia 2017 r. Termin na wniesienie uwag został ustalony do dnia
11 stycznia 2017 r. W wyznaczonym okresie wpłynęła jedna uwaga do projektu
planu dotycząca braku wyszczególnienia rodzaju zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej dla MNlO na wolnostojącą, bliźniaczą i szeregową oraz
o utrzymanie wysokości stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości na poziomie 0%. Wójt Gminy Opinogóra Górna
Zarządzeniem nr 7/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. rozpatrzył ww. uwagę, nie
uwzględniając jej.
Zgodnie z ustawą z dnia 3 pażdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z póżn. zm.)
przy sporządzaniu planu zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w
postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przy
realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Plan miejscowy został sporządzony z uwzględnieniem ustaleń
i standardów przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 64, poz. 1587).
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Uwzględniając aspekty środowiskowe oraz walory krajobrazowe terenu 

realizacja ustaleń planu nie zakłóci ładu przestrzennego ani zrównoważonego 

rozwoju, który jest podstawą działań Gminy Opinogóra Górna. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska poprosiła                                      

o przegłosowanie sposobu rozpatrzenia uwagi. 

 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 15 radnych, 

jednogłośnie sprzeciwiła się rozpatrzeniu uwagi. 

 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie uchwałę 

w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości Chrzanówek I. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 15 radnych 

jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu 

miejscowości Chrzanówek I.  

 

Pkt 6 

 Pani Alicja Stryczniewicz Inspektor ds. planowania przestrzennego                    

i inwestycji omówiła uchwałę w sprawie sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu 

miejscowości Rąbież i Władysławowo. 

Poinformowała, że podstawą podjęcia prac nad sporządzaniem 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna 

dla fragmentów miejscowości Rąbież i Władysławowo była uchwała                            

Nr VII/43/2015 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 29 czerwca 2015 r.                      

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentów miejscowości Rąbież                   

i Władysławowo zmienionej uchwałą nr XXIII/135/2017 z dnia 28 marca                   

2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów 

miejscowości Rąbież i Władysławowo. 

Dla tego terenu nie było obowiązującego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Obszar objęty planem obejmuje działkę nr 32/5 obręb 27 Rąbież 

o powierzchni 0,8882 ha. Rysunek planu został sporządzony w skali 1:1000. 

Uwzględniając aspekty środowiskowe oraz walory krajobrazowe terenu
realizacja ustaleń planu nie zakłóci ładu przestrzennego ani zrównoważonego
rozwoju, który jest podstawą działań Gminy Opinogóra Górna.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska poprosiła
o przegłosowanie sposobu rozpatrzenia uwagi.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 15 radnych,
jednogłośnie sprzeciwiła się rozpatrzeniu uwagi.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie uchwałę
w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości Chrzanówek I.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 15 radnych
jednogłośnie podjeła uchwałę w sprawie sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu
miejscowości Chrzanówek I.

Pkt 6
Pani Alicja Stryczniewicz Inspektor ds. planowania przestrzennego

i inwestycji omówiła uchwałę w sprawie sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu
miejscowości Rąbież i Władysławowo.

Poinformowała, że podstawą podjęcia prac nad sporządzaniem
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna
dla fragmentów miejscowości Rąbież i Władysławowo była uchwała
Nr VII/43/2015 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentów miejscowości Rąbież
i Władysławowo zmienionej uchwałą nr XXIII/135/2017 z dnia 28 marca
2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów
miejscowości Rąbież i Władysławowo.

Dla tego terenu nie było obowiązującego planu zagospodarowania
przestrzennego. Obszar objęty planem obejmuje działkę nr 32/5 obręb 27 Rąbież
o powierzchni 0,8882 ha. Rysunek planu został sporządzony w skali 1:1000.
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Procedura opracowania planu została przeprowadzona na podstawie 

ustawy o z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.). 

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                   

dla tego terenu podyktowane było brakiem terenów w tej miejscowości                           

na lokalizację obiektów użyteczności publicznej (świetlicy) dla mieszkańców. 

Opracowany projekt planu wraz z prognozą oddziaływania                                   

na środowisko, dostosowany do wymagań ustawy, rozporządzeń wykonawczych 

i do pozostałych przepisów odrębnych, został poddany opiniowaniu                                     

i uzgadnianiu, uzyskując pozytywne uzgodnienia i opinie. 

Projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu od 6 do 27 grudnia 

2017 r. w ramach którego przeprowadzono dyskusję publiczną nad  przyjętymi                     

w nim rozwiązaniami w dniu 11 grudnia 2017 r. Termin na wniesienie uwag 

został ustalony do dnia 11 stycznia 2018 r. W tym czasie nie wpłynęła żadna 

uwaga do wyłożonego do publicznego wglądu planu miejscowego. 

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1405, z późn. zm.) przy sporządzaniu planu zapewniono możliwość udziału 

społeczeństwa w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko przy realizacji miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

Plan miejscowy został sporządzony z uwzględnieniem ustaleń                                

i standardów przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 64, poz. 1587). 

Uwzględniając aspekty środowiskowe oraz walory krajobrazowe terenu 

realizacja ustaleń planu nie zakłóci ładu przestrzennego ani zrównoważonego 

rozwoju, który jest podstawą działań Gminy Opinogóra Górna. 

 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 15 radnych 

jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu 

miejscowości Rąbież i Władysławowo. 

 

 

 

 

Procedura opracowania planu została przeprowadzona na podstawie
ustawy o z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z póżn. zm.).

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla tego terenu podyktowane było brakiem terenów w tej miejscowości
na lokalizację obiektów użyteczności publicznej (świetlicy) dla mieszkańców.

Opracowany projekt planu wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko, dostosowany do wymagań ustawy, rozporządzeń wykonawczych
i do pozostałych przepisów odrębnych, został poddany opiniowaniu
i uzgadnianiu, uzyskując pozytywne uzgodnienia i opinie.

Projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu od 6 do 27 grudnia
2017 r. w ramach którego przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi
w nim rozwiązaniami w dniu 11 grudnia 2017 r. Termin na wniesienie uwag
został ustalony do dnia 11 stycznia 2018 r. W tym czasie nie wpłynęła żadna
uwaga do wyłożonego do publicznego wglądu planu miejscowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 pażdziernika 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.
1405, z póżn. zm.) przy sporządzaniu planu zapewniono możliwość udziału
społeczeństwa w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko przy realizacji miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Plan miejscowy został sporządzony z uwzględnieniem ustaleń
i standardów przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 64, poz. 1587).

Uwzględniając aspekty środowiskowe oraz walory krajobrazowe terenu
realizacja ustaleń planu nie zakłóci ładu przestrzennego ani zrównoważonego
rozwoju, który jest podstawą działań Gminy Opinogóra Górna.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 15 radnych
jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu
miejscowości Rąbież i Władysławowo.
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Pkt 7 

Pani Beata Golasińska Sekretarz Gminy omówiła podjęcie uchwały                      

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutów sołectw na terenie Gminy 

Opinogóra Górna. 

Wyjaśniła, że zgodnie z ustawą  o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych, organy jednostki samorządu terytorialnego 

zobowiązane są do ogłaszania tekstów jednolitych znowelizowanych aktów 

prawa miejscowego nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. 

 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 15 radnych 

jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutów 

Sołectw na terenie Gminy Opinogóra Górna. 

 

Pkt 8 

Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie 

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami. Poinformował, że 

metoda się nie zmienia, pozostaje ta sama. Podział na odpady pozostaje też ten 

sam czyli na segregowane i zmieszane.  

Poinformował, że w większości sąsiednich gmin naszego powiatu były już 

podnoszone stawki i wynoszą one odpowiednio za odpady segregowane                     

i zmieszane: 

Gmina Regimin 9/14, 

Gmina Miejska Ciechanów 11/16, 

Gmina Ciechanów 8/14, 

Gmina Sońsk 9,5/20, 

Gmina Ojrzeń 8-9/15-16. 

W naszej gminie od początku zmiany sposobu zagospodarowania odpadami 

komunalnymi stawki nie były zmieniane. Obecna stawka wynosi 6 zł. 

segregowane, 10 zł. zmieszane. Propozycja jest taka by stawka za odpady 

segregowane wynosiła 8 zł, a za zmieszane 12 zł. 

 

 Pan Jerzy Komorowski Rady Gminy podkreślił, że nie mamy innego 

wyjścia. Dobrze że stawka to tylko 8 i 12 zł. 

 

 Pan Kazimierz Wiśniewski Radny Gminy zadał pytanie czy będą jakieś 

informacje w formie ogłoszenia dla mieszkańców o wyższych stawkach. 

 

Pkt 7
Pani Beata Golasińska Sekretarz Gminy omówiła podjęcie uchwały

W sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutów sołectw na terenie Gminy
Opinogóra Górna.
Wyjaśniła, że zgodnie z ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych, organy jednostki samorządu terytorialnego
zobowiązane są do ogłaszania tekstów jednolitych znowelizowanych aktów
prawa miejscowego nie rzadziej niż raz na 12 miesiecy.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 15 radnych
jednogłośnie podjeła uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutów
Sołectw na terenie Gminy Opinogóra Górna.

Pkt 8_
Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami. Poinformował, że
metoda sie nie zmienia, pozostaje ta sama. Podział na odpady pozostaje też ten
sam czyli na segregowane i zmieszane.
Poinformował, że w większości sąsiednich gmin naszego powiatu były już
podnoszone stawki i wynoszą one odpowiednio za odpady segregowane
izmieszane:
Gmina Regimin 9/14,
Gmina Miej ska Ciechanów 11/16,
Gmina Ciechanów 8/14,
Gmina Sońsk 9,5/20,
Gmina Ojrzeń 8-9/15-16.
W naszej gminie od początku zmiany sposobu zagospodarowania odpadami
komunalnymi stawki nie były zmieniane. Obecna stawka wynosi 6 zł.
segregowane, 10 zł. zmieszane. Propozycja jest taka by stawka za odpady
segregowane wynosiła 8 zł, a za zmieszane 12 zł.

Pan Jerzy Komorowski Rady Gminy podkreślił, że nie mamy innego
wyjścia. Dobrze że stawka to tylko 8 i 12 zł.

Pan Kazimierz Wiśniewski Radny Gminy zadał pytanie czy będą jakieś
informacje w formie ogłoszenia dla mieszkańców o wyższych stawkach.
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  Pan Wójt Gminy wyśnił, że takie informacje zostaną przygotowane, a do 

wszystkich osób, które złożyły deklaracje, zostaną wysłane pisma z informacją      

o zmianie wysokości stawki opłaty. 

 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 15 radnych, 

jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty                    

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty                     

za gospodarowanie odpadami. 

 

Pkt 9 

 Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.  

Wyjaśniła, że zmiany dotyczą zaktualizowania kwoty wydatków bieżących                     

i majątkowych budżetu gminy na 2018 rok, łącznie wydatki budżetu gminy na 

2018 rok  wynoszą – 25 820 000 zł w tym : wydatki bieżące – 20 180 500 zł, 

wydatki majątkowe 5 639,500 zł.  

 Pierwsza zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków majątkowych                             

o 147 000 zł na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej w Gminie Opinogóra Górna”. Środki te przeznaczymy na zadanie 

„przebudowa drogi gminnej w miejscowości Patory” oraz zwiększenie 

wydatków budżetu gminy, które zostały niedoszacowane (dotacje dla 

organizacji pożytku publicznego). Druga zmiana to zwiększenie planu 

wydatków majątkowych o 61 000 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej 

w miejscowości Patory”. W wyniku przeprowadzonego przetargu istnieje 

potrzeba zwiększenia planu na to zadanie. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 15 radnych, 

jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Opinogóra Górna. 

 

Pkt 10 

 Pani Ewa Wójcik Skarbik Gminy omówiła zmiany w uchwale budżetowej 

Gminy Opinogóra Górna na rok 2018. 

Poinformowała, że zmiany zostały szczegółowo omówione na Komisjach . 

Doszła jeszcze jedna zmiana, która dotyczy przebudowy drogi gminnej                          

w miejscowości Patory. Na budowę  tej drogi kwota zabezpieczonych środków 

wynosiła 230 000 zł, natomiast najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę 

285.889,27 zł. 

Pan Wójt Gminy wyśnił, że takie informacje zostaną przygotowane, a do
wszystkich osób, które złożyły deklaracje, zostaną wysłane pisma z informacją
o zmianie wysokości stawki opłaty.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 15 radnych,
jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami.

Pkt 9
Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zmiany Wieloletniej

Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.
Wyjaśniła, że zmiany dotyczą zaktualizowania kwoty wydatków bieżących
i majątkowych budżetu gminy na 2018 rok, łącznie wydatki budżetu gminy na
2018 rok wynoszą — 25 820 000 zł w tym : wydatki bieżące — 20 180 500 zł,
wydatki majątkowe 5 639,500 zł.
Pierwsza zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków majątkowych

o 147 000 zł na zadaniu pn. „Termomodemizacja budynków użyteczności
publicznej w Gminie Opinogóra Góma”. Środki te przeznaczymy na zadanie
„przebudowa drogi gminnej w miejscowości Patory” oraz zwiększenie
wydatków budżetu gminy, które zostały niedoszacowane (dotacje dla
organizacji pożytku publicznego). Druga zmiana to zwiekszenie planu
wydatków majatkowych o 61 000 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Patory”. W wyniku przeprowadzonego przetargu istnieje
potrzeba zwiekszenia planu na to zadanie.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 15 radnych,
jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

Pkt 10
Pani Ewa Wójcik Skarbik Gminy omówiła zmiany w uchwale budżetowej

Gminy Opinogóra Górna na rok 2018.
Poinformowała, że zmiany zostały szczegółowo omówione na Komisjach .
Doszła jeszcze jedna zmiana, która dotyczy przebudowy drogi gminnej
w miejscowości Patory. Na budowe tej drogi kwota zabezpieczonych środków
wynosiła 230 000 zł, natomiast najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę
285.889,27 zł.
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Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 15 radnych, 

jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 

Opinogóra Górna na rok 2018. 

 

 

Pkt 11 

 Pani Ewa Żórawska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

omówiła zasady sprawowania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów 

poniesionych przez Gminę Opinogóra Górna. 

Poinformowała, że sprawowanie pogrzebu jest zadaniem własnym Gminy 

świadczonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Przysługuje osobie 

bezdomnej, samotnej oraz osobie w rodzinie na którą nie przysługuje zasiłek 

pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego. Ośrodek powierza sprawowanie 

pogrzebu wyspecjalizowanemu podmiotowi prowadzącymi kompleksowe usługi  

pogrzebowe. 

 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 15 radnych, 

jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie  zasad sprawowania pogrzebów oraz 

zwrotu kosztów pogrzebów poniesionych przez Gminę Opinogóra Górna. 

 

Pkt 12 

 Pani Ewa Żórawska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne 

omówiła zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej                                

w Opinogórze Górnej z dnia 31 maja 2017 roku. poinformowała, że zmiany                      

w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej z dnia 

31 maja 2017 r. dotyczą wyodrębnionych stanowisk pracy i komórek 

organizacyjnych 

 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 15 radnych, 

jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej z dnia 31 maja 2018 r. 

 

Pkt 13 

 Pan Henryk Płodziszewski sołtys wsi Przytoka zadał pytanie czy istnieje 

jeszcze możliwość składania wniosków na wymianę pieców. 
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Rada Gminy W głosowaniu jawnym, W którym uczestniczyło 15 radnych,
jednogłośnie podjęła uchwałę W sprawie zmian W uchwale budżetowej Gminy
Opinogóra Górna na rok 2018.

Pkt 11
Pani Ewa Żórawska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

omówiła zasady sprawowania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów
poniesionych przez Gminę Opinogóra Górna.
Poinformowała, że sprawowanie pogrzebu jest zadaniem własnym Gminy
świadczonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Przysługuje osobie
bezdomnej, samotnej oraz osobie w rodzinie na którą nie przysługuje zasiłek
pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego. Ośrodek powierza sprawowanie
pogrzebu wyspecja1izowanemu podmiotowi prowadzącymi kompleksowe usługi
pogrzebowe.

Rada Gminy W głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 15 radnych,
jednogłośnie podjeła uchwałę w sprawie zasad sprawowania pogrzebów oraz
zwrotu kosztów pogrzebów poniesionych przez Gminę Opinogóra Górna.

Pkt 12
Pani Ewa Żórawska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne

omówiła zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Opinogórze Górnej z dnia 31 maja 2017 roku. poinformowała, że zmiany
w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej z dnia
31 maja 2017 r. dotyczą wyodrębnionych stanowisk pracy i komórek
organizacyjnych

Rada Gminy W głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 15 radnych,
jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie zmian W statucie Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej z dnia 31 maja 2018 r.

Pkt 13
Pan Henryk Płodziszewski sołtys wsi Przytoka zadał pytanie czy istnieje

jeszcze możliwość składania wniosków na wymianę pieców.
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 Pan Adam Gąsiorowski radny Gminy spytał czy istnieje możliwość by 

autobusy – kurs popołudniowy wjeżdżały do Chrzanówka. 

 

 Pan Jerzy Komorowski zapytał czy są już ustalenia, kiedy będzie robione 

odwodnienie we Wierzbowie. 

 

 

 

Pkt 14 

 

 Pan wójt gminy wyjaśnił: 

- Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                            

w Warszawie nie ogłosił jeszcze naboru na składnie wniosku o dofinansowanie, 

także składnie wstępnych wniosków do Urzędu Gminy jest nadal aktualne; 

- zajmiemy się tą sprawą i sprawdzimy jak to wygląda. Myślę, że obecnie zależy 

to od kierowcy autokaru. Przypomnę, że w sytuacji gdy nie ma wyznaczonego 

miejsca do zatrzymywania autobusów to kierowca przejmuje na siebie ryzyko              

i odpowiedzialność za zatrzymanie się w innym miejscu, a jeśli w danym 

miejscu na trasie nie ma tzw. przystanku może odmówić zatrzymania autobusu; 

- jeśli chodzi o odwodnienie podtopionej części miejscowości i drogi 

powiatowej to obecnie udało się uzyskać pisemne zgody właścicieli na 

wykonanie odwodnienia rurociągiem. O ile mi wiadomo takiej zgody nie można 

było uzyskać od wielu już lat i to blokowało docelowe załatwienie 

występującego tam problemu. Żeby wykonać takie odwodnienie docelowo 

potrzebne nam będzie uzyskanie stosownych pozwoleń administracyjnych (tzw. 

pozwolenie wodno – prawne). Zmieniła się ustawa prawo wodne jak również 

organy odpowiedzialne za wydawanie pozwoleń. Obecnie tworzą się właściwe 

komórki administracyjne organu Wody Polskie, mamy nadzieję że sprawy 

pozwoleń będą płynnie załatwiane. Jeśli zjawisko powodziowe będzie się 

nasilać niewykluczone że będziemy podejmować inne konieczne działania 

starając się nie dopuścić do wystąpienia szkód.  

 Wójt poinformował, że są bardzo duże szanse na to by w Opinogórze 

Górnej powstał Posterunek Policji. Obecnie prowadzone są w tej sprawie 

uzgodnienia. Ostateczna decyzja jest w gestii Komendanta Powiatowego Policji 

w Ciechanowie. Ponadto poinformował, że w dniu 3 lutego 2018 roku zostanie 

podpisana w Ciechanowie umowa pomiędzy Starostą Powiatu i Marszałkiem 

Województwa na dofinansowanie przez samorząd województwa inwestycji 

przebudowy drogi powiatowej biegnącej od Ciechanowa przez Katy do 

Opinogóry Górnej. Marszałek Województwa Mazowieckiego zapowiedział, że 

odwiedzi też Opinogórę w związku z tym zapraszamy zainteresowanych na 

spotkanie które odbędzie się o godz. 14
00

 w Muzeum Romantyzmu. 
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Pan Adam Gąsiorowski radny Gminy spytał czy istnieje możliwość by
autobusy — kurs popołudniowy wjeżdżały do Chrzanówka.

Pan Jerzy Komorowski zapytał czy są już ustalenia, kiedy będzie robione
odwodnienie we Wierzbowie.

Pkt 14

Pan wójt gminy wyjaśnił:
- Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie nie ogłosił jeszcze naboru na składnie wniosku o dofinansowanie,
także składnie wstępnych wniosków do Urzędu Gminy jest nadal aktualne;
- zajmiemy się tą sprawą i sprawdzimy jak to wygląda. Myślę, że obecnie zależy
to od kierowcy autokaru. Przypomnę, że w sytuacji gdy nie ma wyznaczonego
miejsca do zatrzymywania autobusów to kierowca przejmuje na siebie ryzyko
i odpowiedzialność za zatrzymanie się w innym miejscu, a jeśli w danym
miejscu na trasie nie ma tzw. przystanku może odmówić zatrzymania autobusu;
- jeśli chodzi o odwodnienie podtopionej części miejscowości i drogi
powiatowej to obecnie udało się uzyskać pisemne zgody właścicieli na
wykonanie odwodnienia rurociągiem. O ile mi wiadomo takiej zgody nie można
było uzyskać od wielu już lat i to blokowało docelowe załatwienie
występującego tam problemu. Żeby wykonać takie odwodnienie docelowo
potrzebne nam będzie uzyskanie stosownych pozwoleń administracyjnych (tzw.
pozwolenie wodno — prawne). Zmieniła się ustawa prawo wodne jak również
organy odpowiedzialne za wydawanie pozwoleń. Obecnie tworzą się właściwe
komórki administracyjne organu Wody Polskie, mamy nadzieję że sprawy
pozwoleń będą płynnie załatwiane. Jeśli zjawisko powodziowe będzie się
nasilać niewykluczone że będziemy podejmować inne konieczne działania
starając się nie dopuścić do wystąpienia szkód.

Wójt poinformował, że są bardzo duże szanse na to by w Opinogórze
Górnej powstał Posterunek Policji. Obecnie prowadzone są w tej sprawie
uzgodnienia. Ostateczna decyzja jest w gestii Komendanta Powiatowego Policji
w Ciechanowie. Ponadto poinformował, że w dniu 3 lutego 2018 roku zostanie
podpisana w Ciechanowie umowa pomiędzy Starostą Powiatu i Marszałkiem
Województwa na dofinansowanie przez samorząd województwa inwestycji
przebudowy drogi powiatowej biegnącej od Ciechanowa przez Katy do
Opinogóry Górnej. Marszałek Województwa Mazowieckiego zapowiedział, że
odwiedzi też Opinogórę w związku z tym zapraszamy zainteresowanych na
spotkanie które odbędzie się o godz. 1400 w Muzeum Romantyzmu.
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Pkt 15 

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Pani Jolanta Grochowska 

Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XXXI Sesji Rady Gminy. 

 

 

 Protokółowała:                     Przewodniczący Rady Gminy 

  

Elżbieta  Pełka-Karpińska         Jolanta Grochowska 
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Pkt 15
Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Pani Jolanta Grochowska

Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XXXI Sesji Rady Gminy.

Protokółowała: Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Pełka-Karpińska Jolanta Grochowska


