
 

P R O T O K Ó Ł  Nr XXIX/2017 

 
z  XXIX Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej  

w dniu 30 listopada 2017 r. w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej  

pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Gminy Jolanty Grochowskiej 

 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 10
00 

 i zakończono o godz. 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. Jerzy Niedziałkowski – Dyrektor BS Opinogóra 

5. Ireneusz Różalski – Kierownik NZOZ „IROMED” 

6. Sołtysi wg listy obecności -  36 

 

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. 

Zgłosiła wniosek o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie dodatkowego punktu, 

tj. podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy na rok 2018 Gminy 

Opinogóra Górna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Wniosek został przyjęte jednogłośnie i był realizowany w pkt. 11 porządku obrad. 

  

Porządek obrad sesji  przewidywał:  

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy. 

3. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczących uchwał 

sesyjnych. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Opinogóra 

Górna. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej w Opinogórze Górnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Opinogórze 

Górnej. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową im. św. Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej w Kołaczkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kołaczkowie. 

PROTOKÓŁ NrXXIX/2017

z XXIX Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej
W dniu 30 listopada 2017 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:

1. Piotr Czyżyk - Wójt Gminy
2. Beata Golasińska — Sekretarz Gminy
3. Ewa Wójcik — Skarbnik Gminy
4. Jerzy Niedziałkowski — Dyrektor BS Opinogóra
5. Ireneusz Różalski — Kierownik NZOZ „IROMED”
6. Sołtysi wg listy obecności - 36

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.

Zgłosiła wniosek o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie dodatkowego punktu,
tj. podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy na rok 2018 Gminy
Opinogóra Górna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pozytku publicznego, o którym mowa W art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Wniosek został przyjęte jednogłośnie i był realizowany w pkt. 11 porządku obrad.

Porządek obrad sesji przewidywał:

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

sesyjnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Opinogóra

Górna.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły

Podstawowej W Opinogórze Górnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Opinogórze
Górnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej im. św. Stanisława Kostki W Woli Wierzbowskiej W ośmioletnią Szkołę
Podstawową im. św. Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej W Kołaczkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kołaczkowie.
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8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia 

podatku rolnego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Opinogóra Górna.   

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

na rok 2017. 

11. Wolne wnioski i zapytania. 

12. Sprawy bieżące. 

13. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 2 

  

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska poinformowała,  że protokół   

z XXVIII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna został napisany i zapoznała się z jego treścią. 

Odzwierciedla on przebieg poprzedniej sesji w całości i radni mieli możliwość zapoznania się 

z nim.  

Uwag do protokołu nie było, w wyniku głosowania jawnego, na stan 15 radnych,  

jednogłośnie przyjęto protokół  bez uwag.  

Ad. 3 

 

 Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczących uchwał 

sesyjnych – brak. 

 

Ad. 4 

 

 Pani Beta Golasińska Sekretarz Gminy poinformowała, 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. Ostatnia   

nowelizacja Statutu Gminy Opinogóra Górna miała miejsce 31 sierpnia 2017 r.  

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

jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy 

Opinogóra Górna. 

 

Ad. 5 

 

 Pani Beata Golasińska Sekretarz Gminy poinformowała, że z dniem 1 września     

2017 r. wszystkie dotychczasowe sześcioletnie szkoły podstawowe w gminie stały się 

ośmioletnimi szkołami podstawowymi. Zgodnie z przepisami organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego, w terminie do 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza 

ich przekształcenie w szkoły ośmioletnie. Uchwały te stanowią jednocześnie akty 

założycielskie ośmioletnich szkół podstawowych w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo 

oświatowe i podejmowane są dla każdej szkoły oddzielnie.  

W opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej uchwały stwierdzające przekształcenie szkoły        

z mocy prawa powinny być podejmowane po nastąpieniu przekształcenia, a więc po                

1 września, ale przed 1 grudnia 2017 r.  

Akt założycielski publicznej szkoły określa jej typ, nazwę i siedzibę. Ponadto w przypadku 

publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego 

8. Podjęcie uchwały W sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia
podatku rolnego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Opinogóra Górna.

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

11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Sprawy bieżące.
13. Zamknięcie obrad.

Ad. 2

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska poinformowała, że protokół
z XXVIII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna został napisany i zapoznała się z jego treścią.
Odzwierciedla on przebieg poprzedniej sesji w całości i radni mieli możliwość zapoznania się
z nim.

Uwag do protokołu nie było, w wyniku głosowania jawnego, na stan 15 radnych,
jednogłośnie przyjęto protokół bez uwag.
Ad. 3

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

Ad. 4

Pani Beta Golasińska Sekretarz Gminy poinformowała, 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. Ostatnia
nowelizacja Statutu Gminy Opinogóra Górna miała miejsce 31 sierpnia 2017 r.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji uczestniczyło 15,
jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy
Opinogóra Górna.

Ad. 5

Pani Beata Golasińska Sekretarz Gminy poinformowała, że z dniem 1 września
2017 r. wszystkie dotychczasowe sześcioletnie szkoły podstawowe w gminie stały się
ośmioletnimi szkołami podstawowymi. Zgodnie z przepisami organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego, w terminie do 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza
ich przekształcenie w szkoły ośmioletnie. Uchwały te stanowią jednocześnie akty
założycielskie ośmioletnich szkół podstawowych w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo
oświatowe i podejmowane są dla każdej szkoły oddzielnie.
W opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej uchwały stwierdzające przekształcenie szkoły
z mocy prawa powinny być podejmowane po nastąpieniu przekształcenia, a więc po
1 września, ale przed 1 grudnia 2017 r.
Akt założycielski publicznej szkoły określa jej typ, nazwę i siedzibę. Ponadto w przypadku
publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego
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określa także jej zasięg terytorialny, czyli obwód, a w szczególności nazwy miejscowości 

należących do jej obwodu.  

W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia takich uchwał. 

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

jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową 

w Opinogórze Górnej. 

 

Ad. 6 
 

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

jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej             

w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. św. Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej. 

Ad. 7 
 

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

jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie  w ośmioletnią Szkołę Podstawową          

w Kołaczkowie. 

 

Ad. 8  
 

 Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy poinformował, że zgodnie z komunikatem Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny 

skupu żyta za okres 11 kwartałów  będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 

podatkowy 2018, średnia cena skupu żyta na rok podatkowy 2018 wyniosła 52, 49 zł za 1 dt. 

Naszą propozycją jest utrzymanie ceny z roku 2017 t. 52, 44 zł za 1dt. 

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

jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej postawą do 

ustalenia podatku rolnego. 

 

Ad. 9 

 

 Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy wyjaśniła, że szczegółowe objaśnienia do zmian           

w Wieloletniej Prognozie Finansowej radni otrzymali z projektem uchwały. Szczegółowo 

projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji w dniu  24 listopada br. 

W związku z powyższym zapytała radnych czy mają jakieś niejasności lub pytania do 

przedstawionego zagadnienia. Nie było pytań. 

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

jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Opinogóra Górna. 
  

 

Ad. 10 

 

 Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy wyjaśniła, że szczegółowe objaśnienia do zmian         

w budżecie gminy na 2017 rok radni otrzymali z projektem uchwały. Zapytała więc radnych 

czy maja jakieś niejasności lub pytania do zagadnienia . Nie było żadnych pytań. 

określa także jej zasięg terytorialny, czyli obwód, a W szczególności nazwy miejscowości
należących do jej obwodu.
W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia takich uchwał.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji uczestniczyło 15,
jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową
w Opinogórze Górnej.

Ad. 6

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji uczestniczyło 15,
jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej
w ośmioletnią Szkołę Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej.
Ad. 7

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji uczestniczyło 15,
jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową
w Kołaczkowie.

Ad. 8

Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy poinformował, że zgodnie z komunikatem Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 pażdziernika 2017 r. w sprawie średniej ceny
skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok
podatkowy 2018, średnia cena skupu żyta na rok podatkowy 2018 wyniosła 52, 49 zł za 1 dt.
Naszą propozycją jest utrzymanie ceny z roku 2017 t. 52, 44 zł za 1dt.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji uczestniczyło 15,
jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej postawą do
ustalenia podatku rolnego.

Ad. 9

Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy wyjaśniła, że szczegółowe objaśnienia do zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej radni otrzymali z projektem uchwały. Szczegółowo
projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji w dniu 24 listopada br.

W związku z powyższym zapytała radnych czy mają jakieś niejasności lub pytania do
przedstawionego zagadnienia. Nie było pytań.

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

Ad. 10

Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy wyjaśniła, że szczegółowe objaśnienia do zmian
w budżecie gminy na 2017 rok radni otrzymali z projektem uchwały. Zapytała więc radnych
czy maja jakieś niejasności lub pytania do zagadnienia . Nie było żadnych pytań.
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Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji uczestniczyło 15, 

jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra 

Górna na rok 2017. 

  

Ad. 11 

 

 Pani Natalia Goździewska Kierownik USC wyjaśniła, że Program współpracy gminy 

Opinogóra Górna z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 jest dokumentem określającym 

ramy współpracy samorządu Gminy Opinogóra Górna z organizacjami pozarządowymi           

i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego dla 

dobra i rozwoju społeczności lokalnej. 

 Wójt Gminy uzupełnił informacje, wyjaśniając że były prowadzone konsultacje 

społeczne z organizacjami pozarządowymi na podstawie których stwierdzono, że „Program 

współpracy”  zawiera wszystkie wymieniane przez organizacje zadania, które mogą być 

realizowane z ich udziałem. 

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

jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy na rok 2018 Gminy 

Opinogóra Górna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Ad.  12 

 

 Pan Mieczysław Leszczyński przewodniczący Spółek Wodnych poinformował,             

że zostało zorganizowane spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele gmin. Spotkanie 

dotyczyło rozmowy nt. udzielenia pomocy finansowej dla Gminnej Spółki Wodnej.  

Gminna Spółka Wodna Opinogóra zwróciła się do Wójta Gminy Opinogóra Górna                  

o przyznanie w 2018 r. dotacji celowej w kwocie 58 000 zł. na bieżące utrzymanie wód            

i urządzeń wodnych melioracji szczegółowych objętych działalnością spółki. 

 Pani Edyta Salwin sołtys sołectwa Pałuki spytała czy istnieje możliwość zakupu 

pojemnika do przechowywania piasku zimową porą w sołectwie. 

 Pan Zdzisław Szymański sołtys sołectwa Kąty spytał czy jest możliwość zakupu          

4 dodatkowych słupów oświetleniowych do miejscowości Kąty, gdy powstanie nowa 

nawierzchnia drogi dobrze byłoby mieć dodatkowe oświetlenie. 

 Pan Henryk Płodziszewski sołtys sołectwa Przytoka wyraził pozytywną opinię, co do 

pomocy Gminnej Spółce Wodnej. Powiedział, że zakup koparki do oczyszczania rowów to 

dobry pomysł. W tej chwili rowy są pozarastane i zamulone. 

 Pan Jerzy Wójcicki sołtys sołectwa Opinogóra Dolna zwrócił się z prośbą do wójta        

o zwrócenie uwagi inwestorowi budowy sieci kanalizacji sanitarnej, aby uporządkowali drogę 

do Pana Jezierskiego w Opinogórze Dolnej. 

 Radny Pan Adam Gąsiorowski stwierdził, że był za tym aby pomóc finansowo Spółce 

Wodnej, ale teraz kiedy słyszy, że na nic nie mają pieniędzy to zastanawia się czy to ma sens. 

 Pani Jolanta Grochowska przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała, że radni 

chętnie spotkaliby się z przedstawicielami Spółki. Sprawa ta była poruszana na posiedzeniu 

Komisji. 

 Pan Mieczysław Leszczyński przewodniczący Spółki Wodnej odpowiedział, że każda 

wieś ma swojego przedstawiciela, który bierze udział w posiedzeniu walnego zgromadzenia, 

ale jeśli zachodzi taka potrzeba to nie widzi problemu by takie spotkanie doszło do skutku. 

 Radny Pan Jerzy Komorowski zadał pytanie na jaki cel wydawane są pieniądze, które 

płacimy na Spółkę Wodną i kto nim zarządza. 

Rada Gminy W głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, W sesji uczestniczyło 15,
jednogłośnie podjęła uchwałę W sprawie zmian W uchwale budżetowej Gminy Opinogóra
Górna na rok 2017.

Ad. 11

Pani Natalia Gożdziewska Kierownik USC wyjaśniła, że Program współpracy gminy
Opinogóra Górna z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 jest dokumentem określającym
ramy współpracy samorządu Gminy Opinogóra Górna z organizacjami pozarządowymi
i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego dla
dobra i rozwoju społeczności lokalnej.

Wójt Gminy uzupełnił informacje, wyjaśniając że były prowadzone konsultacje
społeczne z organizacjami pozarządowymi na podstawie których stwierdzono, że „Program
współpracy” zawiera wszystkie wymieniane przez organizacje zadania, które mogą być
realizowane z ich udziałem.

Rada Gminy W głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji uczestniczyło 15,
jednogłośnie podjęła uchwałę W sprawie przyjęcia Programu współpracy na rok 2018 Gminy
Opinogóra Górna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ad. 12

Pan Mieczysław Leszczyński przewodniczący Spółek Wodnych poinformował,
że zostało zorganizowane spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele gmin. Spotkanie
dotyczyło rozmowy nt. udzielenia pomocy finansowej dla Gminnej Spółki Wodnej.
Gminna Spółka Wodna Opinogóra zwróciła się do Wójta Gminy Opinogóra Górna
o przyznanie W 2018 r. dotacji celowej W kwocie 58 000 zł. na bieżące utrzymanie wód
i urządzeń wodnych melioracji szczegółowych objętych działalnością spółki.

Pani Edyta Salwin sołtys sołectwa Pałuki spytała czy istnieje możliwość zakupu
pojemnika do przechowywania piasku zimową porą w sołectwie.

Pan Zdzisław Szymański sołtys sołectwa Kąty spytał czy jest możliwość zakupu
4 dodatkowych słupów oświetleniowych do miejscowości Kąty, gdy powstanie nowa
nawierzchnia drogi dobrze byłoby mieć dodatkowe oświetlenie.

Pan Henryk Płodziszewski sołtys sołectwa Przytoka wyraził pozytywną opinię, co do
pomocy Gminnej Spółce Wodnej. Powiedział, że zakup koparki do oczyszczania rowów to
dobry pomysł. W tej chwili rowy są pozarastane i zamulone.

Pan Jerzy Wójcicki sołtys sołectwa Opinogóra Dolna zwrócił się z prośbą do wójta
o zwrócenie uwagi inwestorowi budowy sieci kanalizacji sanitarnej, aby uporządkowali drogę
do Pana Jezierskiego w Opinogórze Dolnej.

Radny Pan Adam Gąsiorowski stwierdził, że był za tym aby pomóc finansowo Spółce
Wodnej, ale teraz kiedy słyszy, że na nic nie mają pieniędzy to zastanawia się czy to ma sens.

Pani Jolanta Grochowska przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała, że radni
chętnie spotkaliby się z przedstawicielami Spółki. Sprawa ta była poruszana na posiedzeniu
Komisji.

Pan Mieczysław Leszczyński przewodniczący Spółki Wodnej odpowiedział, że każda
wieś ma swojego przedstawiciela, który bierze udział w posiedzeniu walnego zgromadzenia,
ale jeśli zachodzi taka potrzeba to nie widzi problemu by takie spotkanie doszło do skutku.

Radny Pan Jerzy Komorowski zadał pytanie na jaki cel wydawane są pieniądze, które
płacimy na Spółkę Wodną i kto nim zarządza.
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Stwierdził również, że zasadne byłoby spotkanie radnych   z przedstawicielami Spółki, wtedy 

pan kierownik powinien nam wyjaśnić wszystkie niejasności. 

 Pan Mieczysław Leszczyński przewodniczący Spółki Wodnej odpowiedział, że 

wszystkie zadania, które były zaplanowane zostały zrobione.  

Każda gmina ma swój budżet. W naszej gminie składka wynosi 22 zł. Około 80% rolników 

wpłaciło. Od pozostałych osób środki są ściągane. 

 Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy w imieniu mieszkańców 

Kołaczkowa podziękowała wójtowi za budowę nowej nawierzchni drogi w tej miejscowości. 

 

Ad. pkt. 13 
 

 Odpowiadając na zadane pytania wójt gminy wyjaśnił:  

- Opinogóra Górna jest jedyną gmina, która od kilku lat wspomaga Spółkę Wodną. Zlecane są 

prace związanych z wykonaniem robót konserwacyjnych urządzeń melioracji 

szczegółowych. Nowe przepisy prawa wodnego nie wniosły nic nowego. Mieszkańcy są 

odpowiedzialni za utrzymanie urządzeń. Zasadne byłoby zorganizowanie spotkania              

z przedstawicielami Spółki; 

- Co do zakupu pojemnika na piasek, decyzję w tej sprawie podejmiemy po analizie potrzeb i 

kosztów; 

- Jeśli zostanie zbudowana droga w Kątach i gdyby powiat wybudował też oświetlenie uliczne 

to gmina będzie płacić za jego utrzymanie. Kilka sołectw przeznaczyło środki z funduszu 

sołeckiego na budowę oświetlenia. O wszystkich nowych inwestycjach będziemy 

dyskutować podczas ustalania budżetu na 2018 rok. Będę kontaktował się z powiatem, może 

uda się zrobić oświetlenie przy budowie tej inwestycji; 

  - Wójt poinformował radnych, że od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o                

w Ciechanowie wpłynęło pismo w sprawie dokonania zmian w umowie na odbiór                    

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Opinogóra Górna w latach  

2017 – 2018. Podyktowane jest to zmianą przepisów, a mianowicie z dniem 1 stycznia   

2018 r. wejdą w życie podwyżki cen wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

6 marca 2017 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. 

Nastąpi zmiana wysokości jednostkowych stawek opłat za umieszczanie odpadów na 

składowisku, „Sabilizat” z 24, 15 zł/Mg na 140 zł/Mg raz „Balast” ze 74,26 zł/Mg na 140 

zł/Mg. Nie wykluczone, że konieczne będzie podpisanie aneksu do umowy. Docelowo 

wiązało się to będzie z podniesieniem stawek opłat za gospodarowanie odpadami. W tej 

chwili opłata wynosi 6 zł od osoby za odpady segregowane i 10 zł za zmieszane. Jesteśmy 

jedną z ostatnich gmin w której te stawki są tak niskie. Kalkulujemy koszty, być może 

kwoty 8 i 12 zł wystarczą na sfinansowanie systemu; 

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej to trudna inwestycja. Zostały wprowadzone zmiany       

w technologii (zamiast wykopów otwartych wprowadzamy więcej przecisków, metod bez 

wykopowych żeby zmniejszyć uciążliwość tej inwestycji dla mieszkańców, były też zmiany 

w dokumentacji. Zostało jeszcze trochę prac do zrobienia, przede wszystkim prac 

związanych z uporządkowaniem terenu i przywróceniem go do stanu poprzedniego. Na razie 

nie możemy inwestorowi zapłacić całej umówionej kwoty. Staramy się znaleźć dobre 

rozwiązanie w tej sprawie. Na bieżąco organizowane są rady budowy na których omawiamy 

sprawy z Wykonawcą i inspektorem nadzoru. Na komisjach przed sesją rady 

informowaliśmy radnych o konieczności dokonania zmian w budżecie roku 2017                            

i planowanego 2018 żeby dostosować zabezpieczenie środków do obecnego stanu 

realizowanej inwestycji; 

- Zrobiliśmy przeniesienie projektów sieci melioracji szczegółowych na nasze elektroniczne 

podkłady mapowe, zachęcam Państwa do korzystania z tych danych. Możecie Państwo 

zgłaszać się w tej sprawie do Pana Huberta Olszewskiego; 

Stwierdził również, że zasadne byłoby spotkanie radnych z przedstawicielami Spółki, wtedy
pan kierownik powinien nam wyjaśnić wszystkie niejasności.

Pan Mieczysław Leszczyński przewodniczący Spółki Wodnej odpowiedział, że
wszystkie zadania, które były zaplanowane zostały zrobione.
Każda gmina ma swój budżet. W naszej gminie składka wynosi 22 zł. Około 80% rolników
wpłaciło. Od pozostałych osób środki są ściągane.

Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy w imieniu mieszkańców
Kołaczkowa podziękowała wójtowi za budowę nowej nawierzchni drogi w tej miejscowości.

Ad. pkt. 13

Odpowiadając na zadane pytania wójt gminy wyjaśnił:
- Opinogóra Górna jest jedyną gmina, która od kilku lat wspomaga Spółkę Wodną. Zlecane są

prace związanych z wykonaniem robót konserwacyjnych urządzeń melioracji
szczegółowych. Nowe przepisy prawa wodnego nie wniosły nic nowego. Mieszkańcy są
odpowiedzialni za utrzymanie urządzeń. Zasadne byłoby zorganizowanie spotkania
z przedstawicielami Spółki;

- Co do zakupu pojemnika na piasek, decyzje w tej sprawie podejmiemy po analizie potrzeb i
kosztów;
- Jeśli zostanie zbudowana droga w Kątach i gdyby powiat wybudował też oświetlenie uliczne

to gmina będzie płacić za jego utrzymanie. Kilka sołectw przeznaczyło środki z funduszu
sołeckiego na budowe oświetlenia. O wszystkich nowych inwestycjach bedziemy
dyskutować podczas ustalania budżetu na 2018 rok. Będe kontaktował się z powiatem, może
uda się zrobić oświetlenie przy budowie tej inwestycji;

- Wójt poinformował radnych, że od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o
w Ciechanowie wpłynęło pismo w sprawie dokonania zmian w umowie na odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Opinogóra Górna w latach
2017 — 2018. Podyktowane jest to zmiana przepisów, a mianowicie z dniem 1 stycznia
2018 r. wejdą w życie podwyżki cen wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
6 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.
Nastąpi zmiana wysokości jednostkowych stawek opłat za umieszczanie odpadów na
składowisku, „Sabilizat” z 24, 15 zł/Mg na 140 zł/Mg raz „Balast” ze 74,26 zł/Mg na 140
zł/Mg. Nie wykluczone, że konieczne będzie podpisanie aneksu do umowy. Docelowo
wiązało się to bedzie z podniesieniem stawek opłat za gospodarowanie odpadami. W tej
chwili opłata wynosi 6 zł od osoby za odpady segregowane i 10 zł za zmieszane. Jesteśmy
jedną z ostatnich gmin w której te stawki są tak niskie. Kalkulujemy koszty, być może
kwoty 8 i 12 zł wystarczą na sfinansowanie systemu;

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej to trudna inwestycja. Zostały wprowadzone zmiany
w technologii (zamiast wykopów otwartych wprowadzamy więcej przecisków, metod bez
wykopowych żeby zmniejszyć uciążliwość tej inwestycji dla mieszkańców, były też zmiany
w dokumentacji. Zostało jeszcze troche prac do zrobienia, przede wszystkim prac
związanych z uporządkowaniem terenu i przywróceniem go do stanu poprzedniego. Na razie
nie możemy inwestorowi zapłacić całej umówionej kwoty. Staramy sie znaleźć dobre
rozwiązanie w tej sprawie. Na bieżąco organizowane są rady budowy na których omawiamy
sprawy z Wykonawcą i inspektorem nadzoru. Na komisjach przed sesją rady
informowaliśmy radnych o konieczności dokonania zmian w budżecie roku 2017
i planowanego 2018 żeby dostosować zabezpieczenie środków do obecnego stanu
realizowanej inwestycji;

- Zrobiliśmy przeniesienie projektów sieci melioracji szczegółowych na nasze elektroniczne
podkłady mapowe, zachecam Państwa do korzystania z tych danych. Możecie Państwo
zgłaszać się w tej sprawie do Pana Huberta Olszewskiego;
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- Wspólnie z Muzeum Romantyzmu w dniach 9-10 grudnia organizujemy „Opinogórski 

Jarmark Bożenarodzeniowy” łączny koszt projektu to 40 233,30 zł. Wkład finansowy gminy 

wynosi 7 576,80 zł a Muzeum 12 915 zł. Reszta to uzyskane dofinansowanie z budżetu 

samorządu województwa. Realizatorem i płatnikiem ze strony gminy  będzie GOK. Po 

zapłacie należności wykonawcom GOK otrzyma refundację wydatków z Urzędu 

Marszałkowskiego do wysokości udzielonego dofinansowania. Zapraszam wszystkich 

Państwa do udziału w „jarmarku” i skorzystania z przygotowanej oferty kulturalnej. Są 

przygotowane plakaty, będzie informacja na stronie internetowej ze szczegółowym 

programem wydarzenia. Zapewniamy bezpłatny dojazd.  

Bardzo ładnie wypadła uroczystość obchodów 11 Listopada. Dziękuję wszystkim, którzy 

zaangażowani się w organizację wydarzenia w szczególności Paniom, które zaangażowały się 

w upieczenie ciast. 

 

 

 

 

Ad. 13 
 

 Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta 

Grochowska zamknęła obrady XXIX sesji Rady Gminy. 

 

 

 Protokółowała:                     Przewodniczący Rady Gminy 

  

Elżbieta  Pełka-Karpińska               Jolanta Grochowska 

- Wspólnie z Muzeum Romantyzmu W dniach 9-10 grudnia organizujemy „Opinogórski
Jarmark Bożenarodzeniowy” łączny koszt projektu to 40 233,30 zł. Wkład finansowy gminy
wynosi 7 576,80 zł a Muzeum 12 915 zł. Reszta to uzyskane dofinansowanie z budżetu
samorządu województwa. Realizatorem i płatnikiem ze strony gminy bedzie GOK. Po
zapłacie należności wykonawcom GOK otrzyma refundacje wydatków z Urzędu
Marszałkowskiego do wysokości udzielonego dofinansowania. Zapraszam wszystkich
Państwa do udziału w „jarmarku” i skorzystania z przygotowanej oferty kulturalnej. Są
przygotowane plakaty, bedzie informacja na stronie internetowej ze szczegółowym
programem wydarzenia. Zapewniamy bezpłatny dojazd.

Bardzo ładnie wypadła uroczystość obchodów 11 Listopada. Dziękuję wszystkim, którzy
zaangażowani sie w organizacj e wydarzenia w szczególności Paniom, które zaangażowały sie
w upieczenie ciast.

Ad. 13

Ponieważ porzadek sesji został wyczerpany Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta
Grochowska zamknęła obrady XXIX sesji Rady Gminy.

Protokółowała: Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Pełka-Karpińska Jolanta Grochowska


