
 

P R O T O K Ó Ł  Nr XXXII/2018 

 

z  XXXII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej  

w dniu 23 marca 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. 13
00

. 

 

Stan radnych   - 15 

Uczestniczyło   - 13 

Nieobecni radni: 

Aneta Miklaszewska 

Rafał Olewniczak 

 

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. Elżbieta Pełka-Karpińska- pracownik UG 

oraz zaproszeni goście. 

 

Pkt 1 

  

 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska powitała radnych  

gminy, sołtysów, 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 XXXI Sesji Rady Gminy. 

3. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczących 

uchwał sesyjnych. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Opinogóra Górna w 2018 r. 

PROTOKÓŁ NrXXXII/2018

z XXXII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej
W dniu 23 marca 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. 1300.

Stan radnych - 15
Uczestniczyło - 13
Nieobecni radni:
Aneta Miklaszewska
Rafał Olewniczak

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. Elżbieta Pełka-Karpińska- pracownik UG

oraz zaproszeni goście.

Pkt 1

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska powitała radnych
gminy, sołtysów, 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 XXXI Sesji Rady Gminy.
3. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczących

uchwał sesyjnych.
4. Podjęcie uchwały W sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Opinogóra Górna W 2018 r.
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5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska 

dla Gminy Opinogóra Górna na lata 2018 – 2021 z perspektywą do roku 

2025. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Opinogóra Górna. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 

Opinogóra Górna na rok 2018. 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/187/2017 w sprawie 

przyjęcia Programu współpracy Gminy Opinogóra Górna z organizacjami 

pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2018 o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy                  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                                

i wolontariacie. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/171/09 Rady Gminy 

Opinogóra Górna z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia inkasa 

należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania 

pieniężnego oraz podatków i opłat. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej do opracowania 

propozycji rozdysponowania funduszy na remonty dróg wiejskich. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Opinogóra Górna na okręgi 

wyborcze, ustalenia granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych  

w każdym okręgu wyborczym. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Opinogóra Górna na stałe 

obwody głosowania oraz ustalenia numerów, granic i siedzib 

obwodowych komisji wyborczych. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/201/2018                     

z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebów 

realizowanych przez Gminę Opinogóra Górna. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprawiania pogrzebów realizowanych 

przez Gminę Opinogóra Górna. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę 

Opinogóra Górna Powiatowi Ciechanowskiemu. 

16. Sprawozdanie w zakresie zadań publicznych w 2017 roku. 

17. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 

2017 r. w tym programów lokalnych: Program wspierania rodziny, 

Gminny Program przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar 

5. Podjęcie uchwały W sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska
dla Gminy Opinogóra Górna na lata 2018 — 2021 z perspektywą do roku
2025.

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
Opinogóra Górna na rok 2018.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/187/2017 w sprawie
przyjęcia Programu współpracy Gminy Opinogóra Górna z organizacjami
pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2018 o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/171/09 Rady Gminy
Opinogóra Górna z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia inkasa
należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania
pieniężnego oraz podatków i opłat.

10.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji dorażnej do opracowania
propozycji rozdysponowania funduszy na remonty dróg wiejskich.

11.Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Opinogóra Górna na okręgi
wyborcze, ustalenia granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym.

12.Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Opinogóra Górna na stałe
obwody głosowania oraz ustalenia numerów, granic i siedzib
obwodowych komisji wyborczych.

13.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/201/2018
z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebów
realizowanych przez Gminę Opinogóra Górna.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprawiania pogrzebów realizowanych
przez Gminę Opinogóra Górna.

15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę
Opinogóra Górna Powiatowi Ciechanowskiemu.

16.Sprawozdanie w zakresie zadań publicznych w 2017 roku.
17.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za

2017 r. w tym programów lokalnych: Program wspierania rodziny,
Gminny Program przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar
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przemocy w rodzinie, Gminny Program profilaktyki i rozwiązania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii. 

18. Wolne wnioski i zapytania. 

19.  Sprawy bieżące. 

20.  Zamknięcie obrad. 

 

Pkt 2 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska poinformowała,  

że protokół z XXXI 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       

13 radnych, uczestniczyło 13 – jednogłośnie przyjęto protokół  bez zmian.  

 

Pkt 3 

 Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczących 

uchwał sesyjnych – brak. 

  

Pkt 4 

 Pani Elżbieta Pełka-Karpińska – Inspektor ds. rolnych, gospodarki 

komunalnej i ochrony środowiska poinformowała, że: 

- zgodnie z art. 11 a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 

rada gminy w drodze uchwały co roku, do dnia 30 marca podejmuje Program 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt; 

- Program finansowany będzie ze środków budżetu Gminy Opinogóra Górna, 

zarezerwowanych na rok 2018 w wysokości 97 000, 00 zł, tj.: 

1) odławianie bezdomnych zwierząt, przetrzymywaniem ich i umieszczanie                

w schronisku oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej                               

w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 91 600,00 zł; 

2) opieka i dokarmianie bezdomnych kotów – 500,00 zł; 

3) obligatoryjna sterylizacja lub kastracja 4 900,00 zł. 

 

  Radny Jerzy Wojciech Komorowski podkreślił, że na posiedzeniu 

komisji była mowa o tym, że miesięczna opłata za utrzymanie bezdomnych 

psów w schronisku to kwota ponad 7 000 zł, jest to bardzo wysoka kwota. 

Zachęcił radnych i sołtysów do adopcji bezdomnych zwierząt. 

 

Rada Gmina w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 13 radnych 

jednogłośnie podjęła uchwałę w  sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Opinogóra Górna w 2018 r. 

  

przemocy W rodzinie, Gminny Program profrlaktyki i rozwiązania
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

18.Wolne wnioski i zapytania.
19. Sprawy bieżące.
20. Zamknięcie obrad.

Pkt 2
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska poinformowała,

że protokół z XXXI 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
13 radnych, uczestniczyło 13 — jednogłośnie przyjęto protokół bez zmian.

Pkt 3
Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczących

uchwał sesyjnych — brak.

Pkt 4
Pani Elżbieta Pełka-Karpińska — Inspektor ds. rolnych, gospodarki

komunalnej i ochrony środowiska poinformowała, że:
- zgodnie z art. 11 a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
rada gminy w drodze uchwały co roku, do dnia 30 marca podejmuje Program
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;
- Program finansowany będzie ze środków budżetu Gminy Opinogóra Górna,
zarezerwowanych na rok 2018 w wysokości 97 000, 00 zł, tj.:
1) odławianie bezdomnych zwierząt, przetrzymywaniem ich i umieszczanie
w schronisku oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt — 91 600,00 zł;
2) opieka i dokarmianie bezdomnych kotów — 500,00 zł;
3) obligatoryjna sterylizacja lub kastracja 4 900,00 zł.

Radny Jerzy Wojciech Komorowski podkreślił, że na posiedzeniu
komisji była mowa o tym, że miesięczna opłata za utrzymanie bezdomnych
psów w schronisku to kwota ponad 7 000 zł, jest to bardzo wysoka kwota.
Zachęcił radnych i sołtysów do adopcji bezdomnych zwierząt.

Rada Gmina w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 13 radnych
jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Opinogóra Górna w 2018 r.
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Pkt 5 

 Pani Elżbieta Pełka-Karpińska – Inspektor ds. rolnych, gospodarki 

komunalnej i ochrony środowiska poinformowała, że obowiązek wykonania 

gminnego Programu ochrony środowiska wynika z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy                    

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  i jest on podejmowany na 

cztery lata z tym, że przewidziane w nim działania w perspektywie obejmują 

kolejne cztery lata. Projekt Programu ochrony środowiska dla gminy    

Opinogóra Górna na lata 2018 – 20121 z perspektywą do roku 2025 został 

opublikowany w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy. Nie wpłynęły 

żadne uwagi i wnioski. Uzyskał pozytywna opinię Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Zarządu Powiatu Ciechanowskiego. 

Za priorytetowe obszary interwencji na poziomie gminy Opinogóra Górna 

uznano: poprawę jakości powietrza, poprawę jakości wód powierzchniowych                     

i podziemnych, utrzymanie terenów zieleni w gminie oraz gospodarowanie 

odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postepowania z odpadami. W tych 

obszarach zaplanowano następujące działania: modernizacja dróg gminnych, 

instalacja odnawialnych źródeł energii, modernizacja kotłowni indywidualnych, 

budowa sieci kanalizacji sanitarnej Opinogóra Górna – Dzbonie, naprawa sieci 

drenarskiej, unieszkodliwianie azbestu. 

  

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 13 radnych 

jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Programu ochrony 

środowiska dla Gminy Opinogóra Górna na lata 2018 – 2021 z perspektywą do 

roku 2025. 

 

Pkt 6 

 Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna dotyczą: 

- zaktualizowania kwoty dochodów budżetu gminy na rok 2018. Łącznie 

dochody budżetu gminy na rok 2018 wynoszą  23 282 707,32 zł, w tym: 

dochody bieżące 22 865 237,21 zł, dochody majątkowe 417 470,11 zł; 

- zaktualizowania kwoty wydatków budżetu gminy na 2018 rok. Łącznie 

wydatki budżetu gminy na rok 2018 wynoszą 26 882 707,32 zł w tym wydatki 

bieżące 20 351 354,77 zł, wydatki majątkowe 6 531 352,55 zł; 

- zaktualizowania kwoty wolnych środków wprowadzonych do budżetu gminy 

na rok 2018; 

- zaktualizowania kwoty deficytu budżetu gminy i źródeł jej finansowania. 

Pkt 5
Pani Elżbieta Pełka-Karpińska — Inspektor ds. rolnych, gospodarki

komunalnej i ochrony środowiska poinformowała, że obowiązek wykonania
gminnego Programu ochrony środowiska wynika z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i jest on podejmowany na
cztery lata z tym, że przewidziane w nim działania w perspektywie obejmują
kolejne cztery lata. Projekt Programu ochrony środowiska dla gminy
Opinogóra Górna na lata 2018 — 20121 z perspektywą do roku 2025 został
opublikowany w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy. Nie wpłynęły
żadne uwagi i wnioski. Uzyskał pozytywna opinie Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Zarządu Powiatu Ciechanowskiego.
Za priorytetowe obszary interwencji na poziomie gminy Opinogóra Górna
uznano: poprawę jakości powietrza, poprawę jakości wód powierzchniowych
i podziemnych, utrzymanie terenów zieleni w gminie oraz gospodarowanie
odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postepowania z odpadami. W tych
obszarach zaplanowano nastepujące działania: modernizacja dróg gminnych,
instalacja odnawialnych źródeł energii, modernizacja kotłowni indywidualnych,
budowa sieci kanalizacji sanitarnej Opinogóra Górna — Dzbonie, naprawa sieci
drenarskiej, unieszkodliwianie azbestu.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 13 radnych
jednogłośnie podjeła uchwałę w sprawie uchwalenia Programu ochrony
środowiska dla Gminy Opinogóra Górna na lata 2018 — 2021 z perspektywą do
roku 2025.

Pkt 6
Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zmiany Wieloletniej

Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna dotyczą:
- zaktualizowania kwoty dochodów budżetu gminy na rok 2018. Łącznie
dochody budżetu gminy na rok 2018 wynoszą 23 282 707,32 zł, w tym:
dochody bieżące 22 865 237,21 zł, dochody majątkowe 417 470,11 zł;
- zaktualizowania kwoty wydatków budżetu gminy na 2018 rok. Łącznie
wydatki budżetu gminy na rok 2018 wynoszą 26 882 707,32 zł w tym wydatki
bieżące 20 351 354,77 zł, wydatki majątkowe 6 531 352,55 zł;
- zaktualizowania kwoty wolnych środków wprowadzonych do budżetu gminy
na rok 2018;
- zaktualizowania kwoty deficytu budżetu gminy i źródeł jej finansowania.
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Budżet Gminy Opinogóra Górna na rok 2018 zamyka się deficytem w kwocie 

3 600 000 zł. Zostanie on pokryty wolnymi środkami w kwocie 1 701 505, 30 zł, 

kredytem bankowym w kwocie 456 694,70 zł oraz pożyczką z WFOSiGW        

w kwocie 1 441 800 zł. 

W 2018 roku planuje się zgodnie z planem rozchodów budżetu gminy spłaty 

wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczki na kwotę 1 000 000 zł. Spłata 

zostanie pokryta z wolnych środków z 2017 r. 

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 

243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów na rok 2018 wynosi 

4,94%, natomiast dopuszczalny (maksymalny) wskaźnik spłaty zobowiązań 

określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych w oparciu o wykonanie 

roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu      

o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) na 2018 roku wynosi 14,34%. 

Planowane zadłużenie Gminy Opinogóra Górna na koniec 2018 r. wyniesie 

4 536 694,70 zł tj. 19, 49% do aktualnych planowanych dochodów ogółem 
 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 13 radnych 

jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Opinogóra Górna. 

 

Pkt 7 

Pani Ewa Wójcik – Skarbnik Gminy omówiła zmiany dotyczące uchwały 

budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2018. 

Wyjaśniła że: 

- wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2018, tj. 

zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 87 221,32 zł, 

zmniejsza się dochodu budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 129 073 zł; 

- plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 23 282 707,32 zł, w tym: 

dochody bieżące w kwocie 22 865 237,21 zł, dochody majątkowe w kwocie 

417 470,11 zł; 

- wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2018, tj. 

zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 1 255 225,30 zł, 

zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 147 076,98 zł. Plan 

wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 26 882 707,32 zł w tym: wydatki 

bieżące w kwocie 20 351 354,77 zł, wydatki majątkowe w kwocie 6 531 352,55 

zł. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt 

budżetu gminy w kwocie 3 600 000 zł, który zostanie pokryty przychodami 

pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 1 898 494,70 zł i wolnych 

środków w kwocie 1 701 505,30 zł. 

Przychody budżetu gminy w wysokości 1 000 000 zł (wolne środki) przeznacza 

się na rozchody w wysokości 1 000 000 zł (spłata wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 500 000 zł i pożyczek w wysokości 

500 000 zł. 

Budżet Gminy Opinogóra Górna na rok 2018 zamyka się deficytem W kwocie
3 600 000 zł. Zostanie on pokryty wolnymi środkami W kwocie 1 701 505, 30 zł,
kredytem bankowym w kwocie 456 694,70 zł oraz pożyczką z WFOSiGW
w kwocie 1 441 800 zł.
W 2018 roku planuje się zgodnie z planem rozchodów budżetu gminy spłaty
wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczki na kwotę 1 000 000 zł. Spłata
zostanie pokryta z wolnych środków z 2017 r.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.
243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów na rok 2018 wynosi
4,94%, natomiast dopuszczalny (maksymalny) wskażnik spłaty zobowiązań
określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych w oparciu o wykonanie
roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskażnik ustalony w oparciu
0 średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat) na 2018 roku wynosi 14,34%.
Planowane zadłużenie Gminy Opinogóra Górna na koniec 2018 r. wyniesie
4 536 694,70 zł tj. 19, 49% do aktualnych planowanych dochodów ogółem

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 13 radnych
jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

Pkt 7
Pani Ewa Wójcik — Skarbnik Gminy omówiła zmiany dotyczące uchwały

budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2018.
Wyjaśniła że:
- wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2018, tj.
zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 87 221,32 zł,
zmniejsza się dochodu budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 129 073 zł;
- plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 23 282 707,32 zł, w tym:
dochody bieżące w kwocie 22 865 237,21 zł, dochody majątkowe w kwocie
417 470,11 zł;
- wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2018, tj.
zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 1 255 225,30 zł,
zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 147 076,98 zł. Plan
wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 26 882 707,32 zł w tym: wydatki
bieżące w kwocie 20 351 354,77 zł, wydatki majątkowe w kwocie 6 531 352,55
zł. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt
budżetu gminy w kwocie 3 600 000 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 1 898 494,70 zł i wolnych
środków w kwocie 1 701 505,30 zł.
Przychody budżetu gminy w wysokości 1 000 000 zł (wolne środki) przeznacza
się na rozchody w wysokości 1000 000 zł (spłata wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 500 000 zł i pożyczek w wysokości
500 000 zł.
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Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 13 radnych 

jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 

Opinogóra Górna na rok 2018. 

 

Pkt 8 

Pan Piotr Czyżyk – Wójt Gminy wyjaśnił, że ulega zmianie § 12 

załącznika do uchwały Nr XXIX/187/2017 Rady Gminy Opinogóra Górna z 

dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Opinogóra 

Górna z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. Dotyczy to 

przeznaczenia środków finansowych w wysokości 153 500 zł, poprzednia kwota 

wynosiła 123 000 zł.  

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 13 radnych, 

jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającej uchwałę Nr XXIX/187/2017                       

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opinogóra Górna                             

z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2018 o którym mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                                

i wolontariacie. 

 

Pkt 9 

 Pani Ewa Wójcik – Skarbnik Gminy poinformowała, że w związku                          

z nieobecnością w kraju Pani Joanny Kwiatkowskiej sołtysa sołectwa 

Zygmuntowo zachodzi konieczność zmiany osoby inkasenta na inną osobę                    

z Rady Sołeckiej, tj. na Panią Barbarę Rogalską.  

W związku z tym należy dokonać zmian w uchwale Nr XXXIV/171/09 Rady 

Gminy Opinogóra Górna z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia inkasa 

należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania 

pieniężnego oraz podatków i opłat. 

 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 13 radnych, 

jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę Nr XXXIV/171/09 Rady 

Gminy Opinogóra Górna z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia inkasa 

należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania 

pieniężnego oraz podatków i opłat. 

 

 

Rada Gminy W głosowaniu jawnym, W którym uczestniczyło 13 radnych
jednogłośnie podjęła uchwałę W sprawie zmian W uchwale budżetowej Gminy
Opinogóra Górna na rok 2018.

Pkt 8_
Pan Piotr Czyżyk — Wójt Gminy wyjaśnił, że ulega zmianie @ 12

załącznika do uchwały Nr XXIX/187/2017 Rady Gminy Opinogóra Górna z
dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Opinogóra
Górna z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. Dotyczy to
przeznaczenia środków finansowych w wysokości 153 500 zł, poprzednia kwota
wynosiła 123 000 zł.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 13 radnych,
jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającej uchwałę Nr XXIX/187/2017
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opinogóra Górna
z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2018 o którym mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie.

Pkt 9
Pani Ewa Wójcik — Skarbnik Gminy poinformowała, że w związku

z nieobecnością w kraju Pani Joanny Kwiatkowskiej sołtysa sołectwa
Zygmuntowo zachodzi konieczność zmiany osoby inkasenta na inną osobę
z Rady Sołeckiej, tj. na Panią Barbarę Rogalską.
W związku z tym należy dokonać zmian w uchwale Nr XXXIV/171/09 Rady
Gminy Opinogóra Górna z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia inkasa
należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania
pieniężnego oraz podatków i opłat.

Rada Gminy W głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 13 radnych,
jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę Nr XXXIV/171/09 Rady
Gminy Opinogóra Górna z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia inkasa
należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania
pieniężnego oraz podatków i opłat.
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Pkt 10 

 Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy  poinformował, że większość sołectw 

środki  funduszu sołeckiego przeznaczyła na zakup materiału na naprawę dróg 

gminnych. 

Do urzędu wpływają jednak  podania dotyczące naprawy kolejnych dróg. 

W związku z tym jest prośba aby powołać komisję do opracowania propozycji 

rozdysponowania funduszy na dodatkowe remonty dróg. 

W skład komisji proponuje osoby, które były w ubiegłym roku, tj.: Pan Robert 

Goździewski, Jerzy Klimkowski, Andrzej Konwerski i Kazimierz Wiśniewski. 

Ww. osoby wyraziły zgodę aby uczestniczyć w pracach komisji. 

 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 13 radnych, 

jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie powołania Komisji doraźnej do 

opracowania propozycji rozdysponowania funduszy na remont dróg wiejskich. 

 

 

Pkt 11 

 Pani Beata Golasińska – Sekretarz Gminy wyjaśniła, że  w związku                

z wejściem w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych 

ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 

funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych rady gmin 

zobowiązane są do dokonania w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy, 

tj. do dnia 1 kwietnia 2018 r. podziału gminy na okręgi wyborcze, a w terminie   

1 miesiąca od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze, tj. do 30 kwietnia      

2018 r. podziału na stałe obwody głosowania.  

Według Państwowej Komisji Wyborczej uchwały te mogą zostać podjęte na tej 

samej sesji, z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności zostanie podjęta uchwała 

w zakresie podziału gminy na okręgi wyborcze, a następnie uchwała w sprawie 

podziału gminy na stałe obwody głosowania  

 Rada gminy dokonuje podziału na okręgi wyborcze i obwody głosowania 

wyłącznie na wniosek wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. Gmina 

Opinogóra Górna podzielona jest na 15 okręgów wyborczych. 

Jeżeli w gminach dotychczasowy podział na okręgi wyborcze spełnia wymogi 

Kodeksu wyborczego, rada gminy może podjąć uchwałę określająca takie same 

granice okręgów jak dotychczas. w  naszej gminie podział na okręgi wymaga 

pewnej zmiany, a mianowicie w związku z tym że w okręgu wyborczym Nr 12 

obejmującym dotychczas sołectwa Władysławowo i Elżbiecin znacznie wzrosła 

liczba mieszkańców Władysławowa (z 367 do 482, czyli o 115 osób) liczba 

mandatów wynikających z matematycznego zaokrąglenia wynosiłby 2. 

Pkt 10
Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy poinformował, że większość sołectw

środki funduszu sołeckiego przeznaczyła na zakup materiału na naprawę dróg
gminnych.
Do urzędu wpływają jednak podania dotyczące naprawy kolejnych dróg.
W związku z tym jest prośba aby powołać komisję do opracowania propozycji
rozdysponowania funduszy na dodatkowe remonty dróg.
W skład komisji proponuje osoby, które były w ubiegłym roku, tj.: Pan Robert
Gożdziewski, Jerzy Klimkowski, Andrzej Konwerski i Kazimierz Wiśniewski.
Ww. osoby wyraziły zgodę aby uczestniczyć w pracach komisji.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 13 radnych,
jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie powołania Komisji doraźnej do
opracowania propozycji rozdysponowania funduszy na remont dróg wiejskich.

Pkt 11
Pani Beata Golasińska — Sekretarz Gminy wyjaśniła, że w związku

z wejściem w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych
ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych rady gmin
zobowiązane są do dokonania w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy,
tj. do dnia 1 kwietnia 2018 r. podziału gminy na okręgi wyborcze, a w terminie
1 miesiąca od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze, tj. do 30 kwietnia
2018 r. podziału na stałe obwody głosowania.
Według Państwowej Komisji Wyborczej uchwały te mogą zostać podjęte na tej
samej sesji, z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności zostanie podjęta uchwała
w zakresie podziału gminy na okręgi wyborcze, a następnie uchwała w sprawie
podziału gminy na stałe obwody głosowania
Rada gminy dokonuje podziału na okręgi wyborcze i obwody głosowania

wyłącznie na wniosek wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. Gmina
Opinogóra Górna podzielona jest na 15 okręgów wyborczych.
Jeżeli w gminach dotychczasowy podział na okręgi wyborcze spełnia wymogi
Kodeksu wyborczego, rada gminy może podjąć uchwałę określająca takie same
granice okręgów jak dotychczas. w naszej gminie podział na okręgi wymaga
pewnej zmiany, a mianowicie w związku z tym że w okręgu wyborczym Nr 12
obejmującym dotychczas sołectwa Władysławowo i Elżbiecin znacznie wzrosła
liczba mieszkańców Władysławowa (z 367 do 482, czyli o 115 osób) liczba
mandatów wynikających z matematycznego zaokrąglenia wynosiłby 2.
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Natomiast zgodnie z Kodeksem wyborczym w gminach do 20 000 mieszkańców 

są tylko okręgi jednomandatowe. Należało więc odłączyć sołectwo Elżbiecin      

i przyłączyć je do innego, mniejszego, ale geograficznie sąsiadującego okręgu, 

w tym wypadku okręgu nr 3 obejmującego Czernice i Zygmuntowo. 

 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 13 radnych, 

jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie  podziału Gminy Opinogóra Górna na 

okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 

 

Pkt 12 

 Pani Beta Golasińska – Sekretarz Gminy poinformowała, że zgodnie         

z Kodeksem wyborczym obwód głosowania powinien obejmować od 500          

do 4000 mieszkańców. Gmina Opinogóra Górna podzielona jest na 6 stałych 

obwodów głosowania. Siedziby obwodowych komisji wyborczych znajdują się 

w następujących miejscowościach:   

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Opinogórze Górnej  

Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 2 w Dzboniu  

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Woli Wierzbowskiej  

Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 4 w Kołaczkowie  

Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 5 we Władysławowie  

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Rembówku  

 

Konsekwencją poprzedniej uchwały jest to, że mieszkańcy Elżbiecina będą 

głosować, od najbliższych wyborów w lokalu wyborczym w Opinogórze 

Górnej, a nie jak dotychczas w lokalu wyborczym we Władysławowie 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 13 radnych, 

jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie podziału Gminy Opinogóra Górna na 

stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów i siedzib obwodowych 

komisji wyborczych. 

 

Pkt 13 

          Pani Ewa Żórawska – Kierownik GOPS poinformowała, że zachodzi 

konieczność uchylenia uchwały Nr XXXI/ 201/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.                     

w sprawie zasad sprawiania pogrzebów realizowanych przez Gminę     

Opinogóra Górna z uwagi na fakt, że została ona uchylona przez organ nadzoru. 

Podstawą uchylenia jest zapis dotyczący ogłoszenia jej w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Uchwała ta nie jest aktem 

prawnym i w związku z tym nie podlega ogłoszeniu. 

Natomiast zgodnie z Kodeksem wyborczym W gminach do 20 000 mieszkańców
są tylko okręgi jednomandatowe. Należało więc odłączyć sołectwo Elżbiecin
i przyłączyć je do innego, mniejszego, ale geograficznie sąsiadującego okręgu,
W tym wypadku okręgu nr 3 obejmującego Czernice i Zygmuntowo.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 13 radnych,
jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie podziału Gminy Opinogóra Górna na
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Pkt 12
Pani Beta Golasińska — Sekretarz Gminy poinformowała, że zgodnie

z Kodeksem wyborczym obwód głosowania powinien obejmować od 500
do 4000 mieszkańców. Gmina Opinogóra Górna podzielona jest na 6 stałych
obwodów głosowania. Siedziby obwodowych komisji wyborczych znajdują się
w następujących miejscowościach:

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Opinogórze Górnej
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Dzboniu
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Woli Wierzbowskiej
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Kołaczkowie
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 we Władysławowie
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Rembówku

Konsekwencją poprzedniej uchwały jest to, że mieszkańcy Elżbiecina będą
głosować, od najbliższych wyborów w lokalu wyborczym w Opinogórze
Górnej, a nie jak dotychczas w lokalu wyborczym we Władysławowie

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 13 radnych,
jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie podziału Gminy Opinogóra Górna na
stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów i siedzib obwodowych
komisji wyborczych.

Pkt 13
Pani Ewa Żórawska — Kierownik GOPS poinformowała, że zachodzi

konieczność uchylenia uchwały Nr XXXI/ 201/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie zasad sprawiania pogrzebów realizowanych przez Gminę
Opinogóra Górna z uwagi na fakt, że została ona uchylona przez organ nadzoru.
Podstawą uchylenia jest zapis dotyczący ogłoszenia jej w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Uchwała ta nie jest aktem
prawnym i w związku ztym nie podlega ogłoszeniu.
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Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 13 radnych, 

jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/201/2018 

z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebów 

realizowanych przez Gminę Opinogóra Górna. 

 

Pkt 14 

Pani Ewa Żórawska – Kierownik GOPS wyjaśniła, że po uchyleniu 

uchwały Nr XXXI/201/2018 należy podjąć nową uchwałę w sprawie zasad 

sprawiania pogrzebów realizowanych przez Gminę Opinogóra Górna. 

 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 13 radnych, 

jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zasad sprawiania pogrzebów 

realizowanych przez Gminę Opinogóra Górna. 

 

Pkt 15 

 Pan Piotr Czyżyk – Wójt Gminy poinformował, że na ostatnim 

posiedzeniu komisji rady obecny był Pan Józef Borkowski kierownik 

Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie, który bardzo dokładnie omówił 

zasady budowy i dofinansowania drogi powiatowej Ciechanów–Kąty–

Opinogóra. 

Przypomniał, że w finansowaniu tej inwestycji poza PZD w Ciechanowie 

uczestniczyć będą trzy samorządy. Inwestycja finansowana będzie ze środków 

samorządu województwa, powiatu ciechanowskiego i miasta Ciechanów. Gmina 

Opinogóra Górna też zaoferowała pomoc dlatego należy podjąć uchwałę                          

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu ciechanowskiego. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 13 radnych, 

jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez 

Gminę Opinogóra Górna powiatowi ciechanowskiemu. 

 

Pkt 16 

 Pan Piotr Czyżyk – Wójt Gminy poinformował, że sprawozdanie                            

z realizacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wynika                              

z przepisów prawa i co roku powinno być składane radzie gminy. 

W 2017 roku zrealizowano następujące zadania: 

Rada Gminy W głosowaniu jawnym, W którym uczestniczyło 13 radnych,
jednogłośnie podjęła Uchwałę W sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/201/2018
z dnia 30 stycznia 2018 r. W sprawie zasad sprawiania pogrzebów
realizowanych przez Gminę Opinogóra Górna.

Pkt 14
Pani Ewa Żórawska — Kierownik GOPS wyjaśniła, że po uchyleniu

uchwały Nr XXXI/201/2018 należy podjąć nową uchwałę w sprawie zasad
sprawiania pogrzebów realizowanych przez Gminę Opinogóra Górna.

Rada Gminy W głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 13 radnych,
jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zasad sprawiania pogrzebów
realizowanych przez Gminę Opinogóra Górna.

Pkt 15
Pan Piotr Czyżyk — Wójt Gminy poinformował, że na ostatnim

posiedzeniu komisji rady obecny był Pan Józef Borkowski kierownik
Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie, który bardzo dokładnie omówił
zasady budowy i dofinansowania drogi powiatowej Ciechanów—Kąty—
Opinogóra.
Przypomniał, że w finansowaniu tej inwestycji poza PZD w Ciechanowie
uczestniczyć będą trzy samorządy. Inwestycja finansowana będzie ze środków
samorządu województwa, powiatu ciechanowskiego i miasta Ciechanów. Gmina
Opinogóra Górna też zaoferowała pomoc dlatego należy podjąć uchwałę
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu ciechanowskiego.

Rada Gminy W głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 13 radnych,
jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez
Gminę Opinogóra Górna powiatowi ciechanowskiemu.

Pkt 16
Pan Piotr Czyżyk — Wójt Gminy poinformował, że sprawozdanie

z realizacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wynika
z przepisów prawa i co roku powinno być składane radzie gminy.
W 2017 roku zrealizowano następujące zadania:
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- zimowy obóz siatkarski z elementami nauki jazdy na nartach – 5 000 zł; 

-zorganizowanie wycieczki turystyczno-krajoznawczej dla osób 

niepełnosprawnych – 5 000 zł; 

- pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy Opinogóra Górna – 2 000 zł; 

- szkolenie dzieci z gminy Opinogóra Górna, udział w turniejach piłki nożnej 

rocznik 2008-2010 – 3 500 zł; 

- szkolenie dzieci i młodzieży oraz współzawodnictwo w piłce nożnej – 72 000 

zł; 

- udział w rozgrywkach ligowych Kinder+Sport – 18 000 zł; 

- promocja profilaktyki zdrowia wśród seniorów – 5 000 zł; 

- organizacja wypoczynku letniego kolonie w m. Rowy – 3 600 zł 

 

Pkt 17 

 Pani Ewa Żórawska – Kierownik GOPS przedstawiła sprawozdanie                        

z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 r. w tym: 

- Programu Wspierania Rodziny i potrzeb w tym zakresie za 2017 r.; 

- Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar przemocy w rodzinie                

w 2017 r.; 

- Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

oraz przeciwdziałania narkomani  za 2017 r. 

 

Pkt 18 

 Pani Jolanta Grochowska – Przewodnicząca Rady Gminy odczytała pismo 

posła na Sejm Jarosława Sachajko  dotyczące podjęcia uchwały w sprawie 

chwilowego wstrzymania przekazywania naliczonych środków pieniężnych dla 

Izb Rolniczych do chwili podjęcia przez Sejm RP poprawki do ustawy z dnia   

14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych. 

 Radni gminy nie podjęli uchwały. 

Pani Przewodnicząca Jolanta Grochowska stwierdziła, ze na Sali obecny 

jest przedstawiciel Izb Rolniczych Pan Maciej Kołakowski i poprosiła , żeby się 

wypowiedział w tym temacie. 

 Pan Jerzy Wojciech Komorowski – zwrócił się  z prośbą do wójta o 

powiadomienie radnych  i sołtysów, kiedy Komisja doraźna do opracowania 

propozycji rozdysponowania funduszy na remonty dróg wiejskich będzie jechała 

w teren. 
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- zimowy obóz siatkarski z elementami nauki jazdy na nartach — 5 000 zł;
-zorganizowanie wycieczki turystyczno-krajoznawczej dla osób
niepełnosprawnych — 5 000 zł;
- pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy Opinogóra Górna — 2 000 zł;
- szkolenie dzieci z gminy Opinogóra Górna, udział W turniejach piłki nożnej
rocznik 2008-2010 — 3 500 zł;
- szkolenie dzieci i młodzieży oraz współzawodnictwo W piłce nożnej — 72 000
zł;
- udział W rozgrywkach ligowych Kinder+Sport — 18 000 zł;
- promocja profilaktyki zdrowia Wśród seniorów — 5 000 zł;
- organizacja wypoczynku letniego kolonie W m. Rowy — 3 600 zł

Pkt 17
Pani Ewa Żórawska — Kierownik GOPS przedstawiła sprawozdanie

z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 r. W tym:
- Programu Wspierania Rodziny i potrzeb W tym zakresie za 2017 r.;
- Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar przemocy w rodzinie
W 2017 r.;
- Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomani za 2017 r.

Pkt 18
Pani Jolanta Grochowska — Przewodnicząca Rady Gminy odczytała pismo

posła na Sejm Jarosława Sachajko dotyczące podjęcia uchwały W sprawie
chwilowego wstrzymania przekazywania naliczonych środków pieniężnych dla
Izb Rolniczych do chwili podjęcia przez Sejm RP poprawki do ustawy z dnia
14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych.

Radni gminy nie podjeli uchwały.
Pani Przewodnicząca Jolanta Grochowska stwierdziła, ze na Sali obecny

jest przedstawiciel Izb Rolniczych Pan Maciej Kołakowski i poprosiła , żeby sie
wypowiedział W tym temacie.

Pan Jerzy Wojciech Komorowski — zwrócił się z prośbą do Wójta o
powiadomienie radnych i sołtysów, kiedy Komisja doraźna do opracowania
propozycji rozdysponowania funduszy na remonty dróg Wiej skich bedzie jechała
W teren.
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 Pan Maciej Kołakowski – zadaniem Izb Rolniczych jest reprezentowanie 

interesów zrzeszonych rolników oraz spółdzielni zajmujących się produkcją 

rolną. Izby analizują sytuację i proponują zmiany w zakresie działalności rynku 

rolnego, działań na rzecz wsi i rolnictwa. To podmiot doradczy, analizują koszty 

i opłacalność produkcji rolnej oraz doradzają w tym zakresie. 

 Pan Stanisław Gostkowski sołtys sołectwa Kobylin zwrócił się z prośbą                           

o naprawę nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi powiatowej Kobylin – 

Nieradowo. 

  Pan Zdzisław Szymański sołtys sołectwa Kąty spytał czy odbył się już 

przetarg na przebudowę drogi powiatowej w Kątach. 

 

Pkt 19 

 Pan Piotr Czyżyk – Wójt Gminy wyjaśnił, że: 

- zostanie złożone pismo do Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych o naprawę 

nawierzchni na odcinku drogi Kobylin–Nieradowo; 

- o wyjeździe Komisji w teren będzie powiadamiał Pan Sławomir Kulaszewski; 

- na przebudowę drogi Ciechanów–Kąty-Opinogóra odbyły się już dwa 

przetargi. Wójt poinformował jacy wykonawcy złożyli oferty i jakie były 

wartości tych ofert. W drugim przetargu najkorzystniejszą ofertę złożyło 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych "Ostrada" Sp. z o.o.                                

w wysokości 11.376.416,69 zł. Koszt budowy drogi jest bardzo wysoki, łącznie 

z badaniami i inspektorem nadzoru wyniesie ok. 11,5 mln zł. Teren naszej 

gminy obejmuje odcinek 5 km. W tym roku zostanie położona warstwa wiążąca, 

a prace związane z chodnikami i ścieżką rowerową najprawdopodobniej będą 

kończone w roku 2019.  

Wójt poinformował o tym, że na posiedzeniu Komisji Pan Hubert 

Olszewski zaprezentował i omówił  portal mapowy. Jest to projekt, którego 

wprowadzenie koordynował urząd marszałkowski. Dane na portalu są 

ogólnodostępne, dotyczą ciekawych informacji o naszej gminie. 

 Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy wójt złożył wszystkim 

zebranym życzenia świąteczne. 

Pkt 20 

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Pani Jolanta Grochowska – 

Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XXXII Sesji Rady Gminy. 

 

 
 Protokółowała:                     Przewodniczący Rady Gminy 

  

Elżbieta  Pełka-Karpińska               Jolanta Grochowska 
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Pan Maciej Kołakowski — zadaniem Izb Rolniczych jest reprezentowanie
interesów zrzeszonych rolników oraz spółdzielni zajmujących się produkcją
rolną. Izby analizują sytuacje i proponują zmiany w zakresie działalności rynku
rolnego, działań na rzecz wsi i rolnictwa. To podmiot doradczy, analizują koszty
i opłacalność produkcji rolnej oraz doradzają wtym zakresie.

Pan Stanisław Gostkowski sołtys sołectwa Kobylin zwrócił się z prośbą
o naprawe nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi powiatowej Kobylin —
Nieradowo.

Pan Zdzisław Szymański sołtys sołectwa Kąty spytał czy odbył sie już
przetarg na przebudowę drogi powiatowej w Kątach.

Pkt 19
Pan Piotr Czyżyk — Wójt Gminy wyjaśnił, że:

- zostanie złożone pismo do Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych 0 naprawe
nawierzchni na odcinku drogi Kobylin—Nieradowo;
- o wyjeżdzie Komisji w teren bedzie powiadamiał Pan Sławomir Kulaszewski;
- na przebudowę drogi Ciechanów—Kąty-Opinogóra odbyły się już dwa
przetargi. Wójt poinformował jacy wykonawcy złożyli oferty i jakie były
wartości tych ofert. W drugim przetargu najkorzystniejszą oferte złożyło
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych "Ostrada" Sp. z o.o.
w wysokości 11.376.416,69 zł. Koszt budowy drogi jest bardzo wysoki, łącznie
z badaniami i inspektorem nadzoru wyniesie ok. 11,5 mln zł. Teren naszej
gminy obejmuje odcinek 5 km. W tym roku zostanie położona warstwa wiążąca,
a prace związane z chodnikami i ścieżką rowerową najprawdopodobniej bedą
kończone w roku 2019.

Wójt poinformował o tym, że na posiedzeniu Komisji Pan Hubert
Olszewski zaprezentował i omówił portal mapowy. Jest to projekt, którego
wprowadzenie koordynował urząd marszałkowski. Dane na portalu są
ogólnodostępne, dotyczą ciekawych informacji o naszej gminie.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy wójt złożył wszystkim
zebranym życzenia świąteczne.
Pkt 20

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Pani Jolanta Grochowska —
Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XXXII Sesji Rady Gminy.

Protokółowała: Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Pełka-Karpińska Jolanta Grochowska


