
 

 

 

P R O T O K Ó Ł  Nr IV/2018 

z   IV  Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej  w dniu 16 stycznia 2019 r. w lokalu 

Urzędu Gminy  w Opinogórze Górnej 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy 

Jolanty Grochowskiej 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 10
00 

 i zakończono o godz. 11
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 

 

 

 

Pkt 1 

 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska powitała  radnych, Wójta 

Gminy, pracowników Urzędu Gminy, sołtysów, kierowników zakładów pracy                                   

i przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji 

 

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 III nadzwyczajnej  Sesji Rady Gminy. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek 

pomocniczych na terenie Gminy Opinogóra Górna. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra 

Górna. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra 

Górna na 2019 rok. 

7. Sprawy bieżące. 

8. Zamknięcie obrad.  

Pkt 2 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska poinformowała,  że protokół        

z III 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.  

 

Pkt 3  

PROTOKÓŁamw
z IV Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej W dniu 16 stycznia 2019 r. W lokalu

Urzędu Gminy W Opinogórze Górnej
pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy

Jolanty Grochowskiej

Obrady rozpoczęto o godz. 1000 i zakończono o godz. 1100.

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

Pkt 1
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska powitała radnych, Wójta

Gminy, pracowników Urzędu Gminy, sołtysów, kierowników zakładów pracy
i przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji

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 III nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek

pomocniczych na terenie Gminy Opinogóra Górna.
4. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

5. Podjęcie uchwały W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra
Górna.

6. Podjęcie uchwały W sprawie zmian W uchwale budżetowej Gminy Opinogóra
Górna na 2019 rok.

7. Sprawy bieżące.
8. Zamknięcie obrad.

Pkt 2
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska poinformowała, że protokół

z III 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.

Pkt 3
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Pani Elżbieta Pełka-Karpińska Inspektor ds. rolnych gospodarki komunalnej                          

i ochrony środowiska omówiła projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyrobów do organów 

jednostek pomocniczych na terenie Gminy Opinogóra Górna. 

W chwili obecnej upływa kadencja organów jednostek pomocniczych tj. sołectwa Gminy 

Opinogóra Górna. Zaszła więc potrzeba przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich. 

Zgodnie z postanowieniami statutów sołectw kadencja organów sołectwa trwa         4 lata. 

Ustalenie terminu zebrania wyborczego, miejsca i godziny wyznaczy Wójt Gminy w 

porozumieniu z dotychczasowymi sołtysami. Szczegółowe zasady i tryb wyborów określają 

statuty sołectw. Podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione. 

 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek 

pomocniczych na terenie Gminy Opinogóra Górna, głosowało za – 15 radnych, przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

 

Pkt 4  
Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Poinformował, że nie będziemy zmieniać metody  ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i wyliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość tak 

jak to było do chwili obecnej. 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku liczba osób ujętych w deklaracjach wynosi 5 103 osób, ilość 

osób które segregują odpady – 4 398, ilość osób, które nie segregują odpadów - 705 

Na odbiór odpadów komunalnych został rozstrzygnięty przetarg i została podpisana umowa, 

która opiewa na kwotę 54 594,00 zł miesięcznie. 

Biorąc pod uwagę wszystkie te elementy oraz fakt, iż system ten musi się samofinansować,  

zmuszeni jesteśmy podwyższyć do tej pory obowiązujące stawki, proponuję  się by opłata za 

zbieranie odpadów w sposób selektywny wynosiła 11 zł od osoby, a za odpady zmieszane  

15 zł od osoby. 

 

Za przyjęciem uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi,  głosowało za – 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

 

Pkt.5 

Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Opinogóra Górna. 

Poinformowała, że zmiana dotyczy zadania pn.”Termomodernizacja obiektów użyteczności 

publicznej w Gminie Opinogóra Górna”. Zwiększa się plan wydatków majątkowych na kwotę 

300 000 zł. 

 
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Opinogóra Górna,  głosowało za – 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

  

Pkt.6 

Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy zmiany w uchwale budżetowej  Gminy Opinogóra 

Górna na rok 2019. 

Wynik budżetu nie ulega zmianie.  

Pani Elżbieta Pełka-Karpińska Inspektor ds. rolnych gospodarki komunalnej
i ochrony środowiska omówiła projekt uchwały W sprawie zarządzenia wyrobów do organów
jednostek pomocniczych na terenie Gminy Opinogóra Górna.
W chwili obecnej upływa kadencja organów jednostek pomocniczych tj . sołectwa Gminy
Opinogóra Górna. Zaszła więc potrzeba przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
Zgodnie z postanowieniami statutów sołectw kadencja organów sołectwa trwa 4 lata.
Ustalenie terminu zebrania wyborczego, miejsca i godziny wyznaczy Wójt Gminy w
porozumieniu z dotychczasowymi sołtysami. Szczegółowe zasady i tryb wyborów określają
statuty sołectw. Podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.

Za przyjęciem uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek
pomocniczych na terenie Gminy Opinogóra Górna, głosowało za — 15 radnych, przeciw — 0,
wstrzymało się — 0.

Pkt 4
Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie metody ustalenia

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Poinformował, że nie będziemy zmieniać metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi i wyliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość tak
jak to było do chwili obecnej.
Na dzień 31 grudnia 2018 roku liczba osób ujętych w deklaracjach wynosi 5 103 osób, ilość
osób które segregują odpady — 4 398, ilość osób, które nie segregują odpadów - 705
Na odbiór odpadów komunalnych został rozstrzygnięty przetarg i została podpisana umowa,
która opiewa na kwotę 54 594,00 zł miesięcznie.
Biorąc pod uwagę wszystkie te elementy oraz fakt, iż system ten musi się samofinansować,
zmuszeni jesteśmy podwyższyć do tej pory obowiązujące stawki, proponuję się by opłata za
zbieranie odpadów w sposób selektywny wynosiła 11 zł od osoby, a za odpady zmieszane
15 zł od osoby.

Za przyjęciem uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, głosowało za — 15 radnych, przeciw — 0, wstrzymało się — 0.

Pkt.5
Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zmiany Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Opinogóra Górna.
Poinformowała, że zmiana dotyczy zadania pn.”Termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej w Gminie Opinogóra Górna”. Zwiększa się plan wydatków majątkowych na kwotę
300 000 zł.

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Opinogóra Górna, głosowało za — 15 radnych, przeciw — 0, wstrzymało się — 0.

Pkt.6
Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy zmiany w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra

Górna na rok 2019.
Wynik budżetu nie ulega zmianie.
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Po stronie dochodów zwiększenia wynoszą  3 296 777,70 zł, zmniejszenia 50 000 zł. 

W dziale gospodarka mieszkaniowa następuje zwiększenie planu dochodów majątkowych na 

kwotę 1 000 000 zł  z tytułu dofinansowania zadania pn.”Termomodernizacja obiektów 

użyteczności publicznej w Gminie Opinogóra Górna”. 

W dziale gospodarka komunalna i ochrony środowiska następuje: 

- utworzenie planu dochodów majątkowych z planem 1 8884 977,70 zł stanowiącym dotację 

celową w części należnej naszej gminie ze środków unijnych w związku                            z 

realizacją zadania pn.”Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta 

Ciechanów, Gminy Glinojeck, Opinogóra Górna i Strzegowo”, 

- utworzenie planu dochodów majątkowych z planem 48 000 zł stanowiących dotację celową 

na realizację zadania pn.” Udostępnienie ekologiczno-edukacyjnej przestrzeni publicznej 

poprzez uporządkowanie i renowację terenu zieleni w Opinogórze Górnej”, 

W dziale kultura fizyczna następują zmiany: 

- zmiana klasyfikacji środków dotacji celowej w kwocie 50 000 zł z rozdziału 92601 na 

rozdział 92604, 

- utworzenie planu dochodów majątkowych z planem 313 800 zł stanowiących dotację na 

realizację zadania pn.”Budowa boiska sportowego w miejscowości Opinogóra Górna”. 

Po stronie wydatków zwiększenia wynoszą 3 966 527,60 zł, zmniejszenia 719 749,90 zł. 

W dziale rolnictwo i łowiectwo dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych na 

kwotę 50 000 zł na zadaniu pn.”Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Opinogóra 

Górna”. 

W dziale gospodarka mieszkaniowa dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych 

na kwotę 450 000 zł następująco: 

- 300 000 zł na zadaniu pn.”Termomodernizacja obiektów gminnych, w tym świetlic 

wiejskich na terenie Gminy Opinogóra Górna”, 

- 100 000 zł na zadaniu pn.”Modernizacja obiektów gminnych, w tym świetlic wiejskich na 

terenie Gminy Opinogóra Górna”, 

- 50 000 zł na zadaniu pn.”Zakup gruntów do zasobu mienia gminnego”. 

W dziale administracja publiczna następuje zwiększenie planu wydatków majątkowych na 

kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla urzędu gminy. 

W dziale pomoc społeczna następuje zwiększenie planu wydatków bieżących na kwotę 

33 376 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Klubu Senior + w Dzboniu. Ponadto w dziale 

tym dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących na kwotę 15 000 zł. 

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska następują zmiany: 

- zwiększenie wydatków bieżących na kwotę 4 924 zł z tytułu naliczanej gminie przez Wody 

Polskie opłaty stałej i zmiennej za usługi wodne (oczyszczalnia Pomorze i Opinogóra Górna), 

- zmiana klasyfikacji ujęcia w budżecie projektu pn.”Instalacja systemów odnawialnych 

źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Glinojeck, Opinogóra Górna i Strzegowo  

na kwotę  618 749,90 zł, 

- utworzenie planu wydatków majątkowych dla zadania pn.”Instalacja odnawialnych źródeł 

energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Glinojeck, Opinogóra Górna i Strzegowo z 

planem 2 503 727,60 zł ( środki dofinansowania plus wpłaty mieszkańców gminy w realizacje 

projektu), 

Po stronie dochodów zwiększenia wynoszą 3 296 777,70 zł, zmniejszenia 50 000 zł.
W dziale gospodarka mieszkaniowa następuje zwiększenie planu dochodów majątkowych na
kwotę 1 000 000 zł z tytułu dofinansowania zadania pn.”Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej w Gminie Opinogóra Górna”.
W dziale gospodarka komunalna i ochrony środowiska następuje:
- utworzenie planu dochodów majątkowych z planem 1 8884 977,70 zł stanowiącym dotację
celową w części należnej naszej gminie ze środków unijnych w związku z
realizacją zadania pn.”Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta
Ciechanów, Gminy Glinojeck, Opinogóra Górna i Strzegowo”,
- utworzenie planu dochodów majątkowych z planem 48 000 zł stanowiących dotację celową
na realizację zadania pn.” Udostępnienie ekologiczno-edukacyjnej przestrzeni publicznej
poprzez uporządkowanie i renowację terenu zieleni w Opinogórze Górnej”,
W dziale kultura fizyczna następują zmiany:
- zmiana klasyfikacji środków dotacji celowej w kwocie 50 000 zł z rozdziału 92601 na
rozdział 92604,
- utworzenie planu dochodów majątkowych z planem 313 800 zł stanowiących dotację na
realizację zadania pn.”Budowa boiska sportowego w miejscowości Opinogóra Górna”.
Po stronie wydatków zwiększenia wynoszą 3 966 527,60 zł, zmniejszenia 719 749,90 zł.
W dziale rolnictwo i łowiectwo dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych na
kwotę 50 000 zł na zadaniu pn.”Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Opinogóra
Górna”.
W dziale gospodarka mieszkaniowa dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych
na kwotę 450 000 zł następująco:
- 300 000 zł na zadaniu pn.”Termomodernizacja obiektów gminnych, w tym świetlic
wiejskich na terenie Gminy Opinogóra Górna”,
- 100 000 zł na zadaniu pn.”Modernizacja obiektów gminnych, w tym świetlic wiejskich na
terenie Gminy Opinogóra Góma”,
- 50 000 zł na zadaniu pn.”Zakup gruntów do zasobu mienia gminnego”.
W dziale administracja publiczna następuje zwiększenie planu wydatków majątkowych na
kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla urzędu gminy.
W dziale pomoc społeczna następuje zwiększenie planu wydatków bieżących na kwotę
33 376 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Klubu Senior + w Dzboniu. Ponadto w dziale
tym dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących na kwotę 15 000 zł.
W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska następują zmiany:
- zwiększenie wydatków bieżących na kwotę 4 924 zł z tytułu naliczanej gminie przez Wody
Polskie opłaty stałej i zmiennej za usługi wodne (oczyszczalnia Pomorze i Opinogóra Górna),
- zmiana klasyfikacj i ujęcia w budżecie projektu pn.”Instalacja systemów odnawialnych
źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Glinojeck, Opinogóra Górna i Strzegowo
na kwotę 618 749,90 zł,
- utworzenie planu wydatków majątkowych dla zadania pn.”Instalacja odnawialnych źródeł
energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Glinojeck, Opinogóra Górna i Strzegowo z
planem 2 503 727,60 zł ( środki dofinansowania plus wpłaty mieszkańców gminy w realizacje
projektu),
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Zmiana klasyfikacji ujęcia w budżecie zadania pn.”Udostępnienie ekologiczno-edukacyjnej 

przestrzeni publicznej poprzez uporządkowanie i renowację terenu zieleni w Opinogórze 

Górnej” na kwotę 86 000 zł, 

- utworzenie planu wydatków majątkowych dla zadania pn.”Udostępnienie ekologiczno-

edukacyjnej przestrzeni publicznej poprzez uporządkowanie i renowację terenu zieleni w 

Opinogórze Górnej” na kwotę 120 000 zł. 

W dziale kultura Fizyczna następuje utworzenie planu wydatków majątkowych na kwotę 

730 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.”Budowa boiska sportowego w miejscowości 

Opinogóra Górna”. 

 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian z uchwale budżetowej Gminy Opinogóra 

Górna na 2019 r., głosowało za – 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

 

Pkt.7 

 Pan Lewicki Waldemar zapytał jak jest możliwość wybudowania chodnika od  MMG 

CENTER w Władysławowie do ul. Ogrodowej w Chrzanówku. 

 

 Pan Wójt Gminy - zależy to przede wszystkim od Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad. Na budowę chodnika po stronie MMMG CENTER sfinansowaliśmy 

dokumentację, a GDK i A wybudowała chodnik. Spróbuje uzyskać informację, jeżeli byłaby 

taka możliwość Rada Gminy musiałby to zaakceptować. 

Poinformował że: 

- na posiedzeniu wspólnych  Komisji dyskusji poddana została 4 letnia kadencyjność 

sołtysów, zmiana tego elementu wymagałaby szerokich konsultacji  z mieszkańcami sołectw i 

wiązałaby się z zmianą statutów. Zgodnie z ustaleniami radnych gminy na chwilę obecną nie 

będą dokonywane żadne zmiany w tym zakresie 

  

Pkt.8 
Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca 

Rady Gminy zamknęła obrady IV Sesji Rady Gminy. 

 

 

       Protokółowała:                     Przewodniczący Rady Gminy 

  

/-/ Elżbieta Pełka-Karpińska           /-/  Jolanta Grochowska 

Zmiana klasyfikacji ujęcia W budżecie zadania pn.”Udostepnienie ekologiczno-edukacyjnej
przestrzeni publicznej poprzez uporządkowanie i renowacje terenu zieleni W Opinogórze
Gómej” na kwotę 86 000 zł,
- utworzenie planu wydatków majątkowych dla zadania pn.”Udostępnienie ekologiczno-
edukacyjnej przestrzeni publicznej poprzez uporządkowanie i renowacje terenu zieleni w
Opinogórze Górnej” na kwotę 120 000 zł.
W dziale kultura Fizyczna nastepuje utworzenie planu wydatków majątkowych na kwotę
730 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.”Budowa boiska sportowego w miejscowości
Opinogóra Góma”.

Za przyjeciem uchwały w sprawie zmian z uchwale budżetowej Gminy Opinogóra
Górna na 2019 r., głosowało za — 15 radnych, przeciw — 0, wstrzymało się — 0.

Pkt.7
Pan Lewicki Waldemar zapytał jak jest możliwość wybudowania chodnika od MMG

CENTER w Władysławowie do ul. Ogrodowej w Chrzanówku.

Pan Wójt Gminy - zależy to przede wszystkim od Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad. Na budowe chodnika po stronie MMMG CENTER sfinansowaliśmy
dokumentacje, a GDK i A wybudowała chodnik. Spróbuje uzyskać informacje, jeżeli byłaby
taka możliwość Rada Gminy musiałby to zaakceptować.
Poinformował że:
- na posiedzeniu wspólnych Komisji dyskusji poddana została 4 letnia kadencyjność
sołtysów, zmiana tego elementu wymagałaby szerokich konsultacji z mieszkańcami sołectw i
wiązałaby sie z zmianą statutów. Zgodnie z ustaleniami radnych gminy na chwilę obecną nie
bedą dokonywane żadne zmiany wtym zakresie

Pkt.8
Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca

Rady Gminy zamknęła obrady IV Sesji Rady Gminy.

Protokółowała: Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Elżbieta Pełka-Karpińska /-/ Jolanta Grochowska


