
 

 

 

P R O T O K Ó Ł  Nr V/2018 

 

z   V  Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej  w dniu 27 lutego 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   - 14 

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 IV  Sesji Rady Gminy. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Władysławowo                      

i Chrzanówek. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody                            

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Opinogóra Górna. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Opinogóra Górna w 2019 r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra 

Górna. 

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

Górna na 2019 rok. 

PROTOKÓŁ NrV/2018

z V Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej W dniu 27 lutego 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 - 14
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:
l.
2.
3.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Władysławowo
i Chrzanówek.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Opinogóra Górna.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Opinogóra Górna w 2019 r.
Podjęcie uchwały W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra
Górna.
Podjęcie uchwały W sprawie zmian W uchwale budżetowej Gminy Opinogóra
Górna na 2019 rok.
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8. Sprawy bieżące. 

9. Zamknięcie obrad. 

 

  

Pkt 2 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska poinformowała,  że protokół        

z IV 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  

Pani Alicja Stryczniewicz inspektor ds. planowania przestrzennego i inwestycji 

omówiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Władysławowo   i Chrzanówek. 

Spółka Energa Invest z Gdańska zwróciła się z wnioskiem o opracowanie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Władysławowo               

i Chrzanówek w związku z zamiarem realizacji inwestycji celu publicznego polegającej                

na przebudowie linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia. Ze względu na występowanie 

gruntów klasy III, lokalizacja inwestycji możliwa jest jedynie na podstawie planu 

miejscowego. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym koszty 

opracowania planu obciążają inwestora realizującego inwestycję celu publicznego. Planowana 

inwestycja jest zgodna z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna. 

 

Za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Władysławowo  i Chrzanówek., 

głosowało za – 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

 

Pkt 4  

Pani Elżbieta Pełka-Karpińska inspektor ds. rolnych gospodarki komunalnej i ochrony 

środowiska omówiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody                            

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Opinogóra Górna. 

Zgodnie z obowiązującym art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na przedsiębiorstwu 

wodociągowo kanalizacyjnym spoczywa obowiązek opracowania projektu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków. Rada Gminy na podstawie przedłożonego regulaminu 

dostarczonego przez  Zakład Usług Wodnych dla potrzeb Rolnictwa w Mławie  i Zakład 

8. Sprawy bieżące.
9. Zamknięcie obrad.

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

z IV 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
Pani Alicja Stryczniewicz inspektor ds. planowania przestrzennego i inwestycji

omówiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Władysławowo i Chrzanówek.

Spółka Energa Invest z Gdańska zwróciła się z wnioskiem o opracowanie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Władysławowo

i Chrzanówek w związku z zamiarem realizacji inwestycji celu publicznego polegającej

na przebudowie linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia. Ze względu na występowanie

gruntów klasy III, lokalizacja inwestycji możliwa jest jedynie na podstawie planu

miejscowego. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym koszty

opracowania planu obciążają inwestora realizującego inwestycję celu publicznego. Planowana

inwestycja jest zgodna z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna.

Za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Władysławowo i Chrzanówek.,

głosowało za — 14 radnych, przeciw — O, wstrzymało się — O.

Pkt 4
Pani Elżbieta Pełka-Karpińska inspektor ds. rolnych gospodarki komunalnej i ochrony

środowiska omówiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Opinogóra Górna.

Zgodnie z obowiązującym art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na przedsiębiorstwu

wodociągowo kanalizacyjnym spoczywa obowiązek opracowania projektu dostarczania wody

i odprowadzania ścieków. Rada Gminy na podstawie przedłożonego regulaminu

dostarczonego przez Zakład Usług Wodnych dla potrzeb Rolnictwa w Mławie i Zakład
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Kanalizacji w Ciechanowie  Sp. z o.o , sporządziła projekt regulaminu dostarczania wody                      

i odprowadzaniu ścieków, który następnie podlega przesłaniu do zaopiniowania  przez organ 

regulujący ( Wody Polskie), zawiadamiając o tym przedsiębiorcę. 

 Projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Opinogóra 

Górna został przesłany  do zaopiniowania  do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.  

  W dniu 18 stycznia 2019 r. wpłynęło do Rady Gminy postanowienie – organ 

regulujący pozytywnie zaopiniował przedłożony projekt regulaminu. 

W związku z tym zgodnie z art.19 ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                  

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Rada Gminy uchwala regulamin dostarczania wody                     

i odprowadzaniu ścieków. 

Regulamin jest aktem prawa miejscowego. 

Rada Gminy przekazuje wojewodzie uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody                     

i odprowadzaniu ścieków wraz z opinią organu regulującego. 

Regulamin określa prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjnego oraz  

odbiorów usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków w tym: 

- minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

w zakresie dostarczania wody i odprowadzaniu ścieków; 

- warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług; 

- sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach; 

- warunki przyłączenia do sieci; 

- warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-

kanalizacyjnych; 

- sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru 

wykonanego przyłącza; 

- sposób postepowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich 

parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków; 

- standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany 

informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu 

ścieków; 

- warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody                            

Kanalizacji W Ciechanowie Sp. z 0.0 , sporządziła projekt regulaminu dostarczania wody

i odprowadzaniu ścieków, który następnie podlega przesłaniu do zaopiniowania przez organ

regulujący ( Wody Polskie), zawiadamiając o tym przedsiębiorcę.

Projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Opinogóra

Górna został przesłany do zaopiniowania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki

Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W dniu 18 stycznia 2019 r. wpłynęło do Rady Gminy postanowienie — organ

regulujący pozytywnie zaopiniował przedłożony projekt regulaminu.

W związku z tym zgodnie z art.l9 ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Rada Gminy uchwala regulamin dostarczania wody

i odprowadzaniu ścieków.

Regulamin jest aktem prawa miejscowego.

Rada Gminy przekazuje wojewodzie uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody

i odprowadzaniu ścieków wraz z opinią organu regulującego.

Regulamin określa prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjnego oraz

odbiorów usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania

ścieków w tym:
- minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne

w zakresie dostarczania wody i odprowadzaniu ścieków;
- warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług;
- sposób rozliczeń w oparciu 0 ceny i stawki opłat ustalone w taryfach;
- warunki przyłączenia do sieci;
- warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-

kanalizacyjnych;
- sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru

wykonanego przyłącza;
- sposób postepowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich

parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków;

- standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany

informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu

ścieków;

- warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

Za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody
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i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Opinogóra Górna. ,  głosowało za – 14 radnych, 

przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

 

Pkt.5 

Pani Elżbieta Pełka-Karpińska inspektor ds. rolnych gospodarki komunalnej i ochrony 

środowiska omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opinogóra Górna                

w 2019 r. 

Zgodnie z art. 11 ustawy o ochronie zwierząt, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 

oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy. 

Rada Gminy wypełniając ten obowiązek określa w drodze uchwały, corocznie do dnia                    

31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt. 

Program obejmuje: 

- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku; 

- opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

- odławianie bezdomnych zwierząt; 

- obligatoryjną sterylizacje lub kastrację; 

- poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

- wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych                           

z udziałem zwierząt. 

Program finansowany jest ze środków w budżetu gminy zarezerwowanych na rok 2019          

w wysokości 129 500,00 zł: 

- na odławianie bezdomnych zwierząt, przetrzymywanie ich w schronisku oraz zapewnienie 

całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 

124 000,00 zł; 

- opieka i dokarmianie kotów – 1 500 zł; 

- obligatoryjna sterylizacja lub kastracja – 4 000,00 zł. 

 

Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opinogóra Górna                                  

w 2019 r.,  głosowało za – 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

  

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Opinogóra Górna. , głosowało za — 14 radnych,

przeciw — 0, wstrzymało się — 0.

w

Pani Elżbieta Pełka-Karpińska inspektor ds. rolnych gospodarki komunalnej i ochrony

środowiska omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opinogóra Górna

w 2019 r.

Zgodnie z art. 11 ustawy o ochronie zwierząt, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom

oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy.

Rada Gminy wypełniając ten obowiązek określa w drodze uchwały, corocznie do dnia

31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

zwierząt.

Program obejmuje:
- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miej sca w schronisku;
- opiekę nad wolno żyjącymi kotami, wtym ich dokarmianie;
- odławianie bezdomnych zwierząt;
- obligatoryjna sterylizacj e lub kastrację;
- poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
- wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych

z udziałem zwierzat.

Program finansowany jest ze środków w budżetu gminy zarezerwowanych na rok 2019

w wysokości 129 500,00 zł:
- na odławianie bezdomnych zwierząt, przetrzymywanie ich w schronisku oraz zapewnienie

całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierzat —

124 000,00 zł;
- opieka i dokarmianie kotów — 1 500 zł;
- obligatoryjna sterylizacja lub kastracja — 4 000,00 zł.

Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opinogóra Górna

w 2019 r., głosowało za — 14 radnych, przeciw — 0, wstrzymało się — 0.
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Pkt.6 

Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Opinogóra Górna. 

Zmiany dotyczą: 

- zaktualizowania kwoty dochodów budżetu gminy na 2019 r. Łącznie dochody na 2019 rok 

wynoszą  28 404 508,70 zł w tym dochody bieżące 22 864 981,10 zł, dochody majątkowe 

5 539 527,60 zł; 

- zaktualizowania kwoty wydatków budżetu gminy na 2019 rok. Łącznie wydatki budżetu 

gminy na 2019 rok wynoszą 29 974 508,70 zł w tym wydatki bieżące 21 098 331,00 zł, 

dochody majątkowe 8 876 177,70 zł. 

Budżet Gminy Opinogóra Górna zamyka się deficytem w kwocie 1 570 000 zł. Zostanie on 

pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów bankowych.                            

W 2019 roku planuje się zgodnie z planem rozchodów budżetu gminy spłaty wcześniej 

zaciągniętych rat kredytów i pożyczki na kwotę 850 000 zł. Spłata zostanie pokryta                           

z kredytów. W 2019 roku planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie  2 400 000 

zł. 

Planowane zadłużenie Gminy Opinogóra Górna na koniec 2019 roku wyniesie 5 649 474,45 

zł. tj. 19,89 % do aktualnych planowanych dochodów ogółem. 

 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Opinogóra Górna, głosowało za – 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

 

Pkt.7 

 Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zmiany w uchwale budżetowej Gminy 

Opinogóra Górna na rok 2019.. 

Zmiany wprowadza się w planie dochodów budżetu gminy: 

- zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 363 zł; 

- zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 72 632 zł.  

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 28 404 508,70 zł w tym: dochody bieżące                   

w kwocie 22 864 981,10 zł, dochody majątkowe w kwocie  5 539 527,60 zł, 

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy: 

- zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 859 787, 64 zł, zmniejsza się 

wydatki budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 932 056,64 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 

21 098 331 zł, wydatki majątkowe w kwocie 8 876 1777,70 zł. 

 

Pkt.6
Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Opinogóra Górna.

Zmiany dotyczą:
- zaktualizowania kwoty dochodów budżetu gminy na 2019 r. Łącznie dochody na 2019 rok

wynoszą 28 404 508,70 zł w tym dochody bieżące 22 864 981,10 zł, dochody majątkowe

5 539 527,60 zł;
- zaktualizowania kwoty wydatków budżetu gminy na 2019 rok. Łącznie wydatki budżetu

gminy na 2019 rok wynoszą 29 974 508,70 zł w tym wydatki bieżące 21 098 331,00 zł,

dochody majątkowe 8 876 177,70 zł.

Budżet Gminy Opinogóra Górna zamyka się deficytem w kwocie 1 570 000 zł. Zostanie on

pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów bankowych.

W 2019 roku planuje się zgodnie z planem rozchodów budżetu gminy spłaty wcześniej

zaciągniętych rat kredytów i pożyczki na kwotę 850 000 zł. Spłata zostanie pokryta

z kredytów. W 2019 roku planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 2 400 000

zł.

Planowane zadłużenie Gminy Opinogóra Górna na koniec 2019 roku wyniesie 5 649 474,45

zł. tj. 19,89 % do aktualnych planowanych dochodów ogółem.

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Opinogóra Górna, głosowało za — 14 radnych, przeciw — 0, wstrzymało się — 0.

Pkt.7
Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zmiany w uchwale budżetowej Gminy

Opinogóra Górna na rok 2019..

Zmiany wprowadza się w planie dochodów budżetu gminy:
- zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 363 zł;
- zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 72 632 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 28 404 508,70 zł w tym: dochody bieżące

w kwocie 22 864 981,10 zł, dochody majątkowe w kwocie 5 539 527,60 zł,

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:
- zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 859 787, 64 zł, zmniejsza się

wydatki budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 932 056,64 zł w tym wydatki bieżące w kwocie

21 098 331 zł, wydatki majątkowe w kwocie 8 876 1777,70 zł.
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Pkt.9 

Pani Ewa Żórawska kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła ankietę 

dotyczącą zbierania informacji do Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 

2021 w gminie Opinogóra Górna. 

 

Pani Jolanta Grochowska  Przewodnicząca Rady Gminy – zakończyły się wybory sołtysów     

i rad sołeckich, z tej okazji chciałam pogratulować  Paniom i Panom sołtysom za zaufanie 

jakie Państwo zyskali u mieszkańców swoich miejscowości. Życzę Państwu aby wszystkie 

zamierzenia udało się wam zrealizować. 

 

Pani Joanna Mosakowska Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Opinogórze  Górnej 

zaprosiła radnych i sołtysów na koncert z okazji Dnia Kobiet, który odbędzie się                    

w dniu 8 marca 2019 r. 

 

Pan Wójt Gminy złożył gratulacje sołtysom życząc im jak najlepszej współpracy                      

z mieszkańcami. 

Ponadto poinformował że: 

- zostały zabezpieczone środki na przebudowę dróg gminnych w roku bieżącym. Będziemy 

ogłaszać przetargi. Planujemy przebudowę dróg w miejscowości Pomorze i Kołaczków-

Kobylin. Na drogi te został złożony wniosek do FOGR na dofinansowanie przebudowy. 

Ponadto planujemy przebudowę drogi w miejscowości Władysławowo ul. Polna, Klonowo, 

Patory i Rembówko. Są to drogi okopane rowami z mocną podbudową. W związku z czym 

nie wymagają  poniesienia wysokich kosztów związanych ze wzmocnieniem podbudowy. 

-  w ogłoszonym przetargu na termomodernizację szkół oferty złożyło ośmiu wykonawców                  

a w postepowaniu na termomodernizację budynku Urzędu Gminy wpłynęły cztery oferty. 

 

 Pan Jerzy Wojciech Komorowski – pojawiła się decyzja Ministerstwa Sportu, został 

uruchomiony nabór na Program Sportowa Polska na rozwój bazy sportowej  między innymi 

na budowę sal gimnastycznych  i poprawę boisk sportowych. Moglibyśmy pozyskać 

pieniądze.     

 

  Pan Wójt Gminy potwierdził, że wie o fakcie ogłoszenia programu, poprosił Pana 

radnego o zweryfikowania kryteriów dostępu w szczególności w kontekście wskaźnika G, 

czyli dochodu gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Ponadto potwierdził, że na 

Pkt.9
Pani Ewa Żórawska kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła ankietę

dotyczącą zbierania informacji do Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 —

2021 W gminie Opinogóra Górna.

Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy — zakończyły się wybory sołtysów

i rad sołeckich, z tej okazji chciałam pogratulować Paniom i Panom sołtysom za zaufanie

jakie Państwo zyskali u mieszkańców swoich miejscowości. Życzę Państwu aby wszystkie

zamierzenia udało się wam zrealizować.

Pani Joanna Mosakowska Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Opinogórze Górnej

zaprosiła radnych i sołtysów na koncert z okazji Dnia Kobiet, który odbędzie się

w dniu 8 marca 2019 r.

Pan Wójt Gminy złożył gratulacje sołtysom życząc im jak najlepszej współpracy

z mieszkańcami.

Ponadto poinformował że:
- zostały zabezpieczone środki na przebudowę dróg gminnych w roku bieżącym. Będziemy

ogłaszać przetargi. Planujemy przebudowę dróg w miejscowości Pomorze i Kołaczków-

Kobylin. Na drogi te został złożony wniosek do FOGR na dofinansowanie przebudowy.

Ponadto planujemy przebudowę drogi w miejscowości Władysławowo ul. Polna, Klonowo,

Patory i Rembówko. Są to drogi okopane rowami z mocną podbudową. W związku z czym

nie wymagają poniesienia wysokich kosztów związanych ze wzmocnieniem podbudowy.
- w ogłoszonym przetargu na termomodemizację szkół oferty złożyło ośmiu wykonawców

a w postepowaniu na termomodemizację budynku Urzędu Gminy wpłynęły cztery oferty.

Pan Jerzy Wojciech Komorowski — pojawiła się decyzja Ministerstwa Sportu, został

uruchomiony nabór na Program Sportowa Polska na rozwój bazy sportowej między innymi

na budowę sal gimnastycznych i poprawę boisk sportowych. Moglibyśmy pozyskać

pieniądze.

Pan Wójt Gminy potwierdził, że wie o fakcie ogłoszenia programu, poprosił Pana

radnego o zweryfikowania kryteriów dostępu w szczególności w kontekście wskaźnika G,

czyli dochodu gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Ponadto potwierdził, że na



 7 

zebraniach wiejskich mieszkańcy zgłaszają potrzebę budowy sal gimnastycznych i że Gmina  

będzie musiała zmierzyć się z tym problemem. 

Pan Wójt powiedział, że będzie zobowiązany zająć się tym tematem jeśli Rada Gminy 

podejmie decyzję o realizacji inwestycji. Zwrócił się z apelem o realizację obowiązku 

szczepienia psów. Informację tą przekazał zgodnie z prośbą lekarzy weterynarii z Woli 

Wierzbowskiej. 

 

 

Pkt.8 

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady 

Gminy zamknęła obrady V Sesji Rady Gminy. 

 

 

 Protokółowała:                     Przewodnicząca Rady Gminy 

  

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

zebraniach wiejskich mieszkańcy zgłaszają potrzebę budowy sal gimnastycznych i ze Gmina

będzie musiała zmierzyć się ztym problemem.

Pan Wójt powiedział, że bedzie zobowiązany zająć się tym tematem jeśli Rada Gminy

podejmie decyzję o realizacji inwestycji. Zwrócił się z apelem o realizacje obowiązku

szczepienia psów. Informacje tą przekazał zgodnie z prośbą lekarzy weterynarii z Woli

Wierzbowskiej .

Pkt.8
Poniewaz porządek sesji został wyczerpany Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady

Gminy zamknęła obrady V Sesji Rady Gminy.

Protokółowała: Przewodnicząca Rady Gminy

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


