
 

 

 

P R O T O K Ó Ł  Nr XXXVII/2018 

z  XXXVII   Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej  w dniu 10 sierpnia                       

2018 r. w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej 

pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Gminy 

Jolanty Grochowskiej 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 9
30 

 i zakończono o godz. 12
00 

. 

 

Stan radnych   - 15 

Uczestniczyło   - 14 

Nieobecni Radni 

Pan Adam Rzepliński 

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, sołtysów, radnego powiatu, 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 XXXVI Sesji Rady Gminy. 

3. Wolne wnioski i zapytania dotyczące uchwał sesyjnych. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 4 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi: Chrzanówek, 

Długołęka, Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra-Kolonia, 

Kołaczków, Kołaki-Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo, 

Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska                               

i Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Opinogóra Górna. 

P RO T 0 KO Ł Nr XXXVII/2018
z XXXVII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej W dniu 10 sierpnia

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

Jolanty Grochowskiej

Obrady rozpoczęto o godz. 930 i zakończono o godz. 1200.

Stan radnych - 15
Uczestniczyło - 14
Nieobecni Radni
Pan Adam Rzepliński
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, sołtysów, radnego powiatu, kierowników zakładów pracy, Wójta
Gminy i pracowników Urzędu Gminy.

Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum Władne do podejmowania
prawomocnych uchwał.

Porządek obrad sesji przewidywał:

PWN:—*

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy.
Wolne wnioski i zapytania dotyczące uchwał sesyjnych.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 4 Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi: Chrzanówek,
Długołęka, Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra-Kolonia,
Kołaczków, Kołaki-Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo,
Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska
i Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Opinogóra Górna.
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6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 

Opinogóra Górna na rok 2018. 

7. Wolne wnioski i zapytania 

8.  Sprawy bieżące. 

9.  Zamknięcie obrad. 

 

  

Pkt 2 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska poinformowała,  

że protokół z XXXVI Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna został napisany. 

Odzwierciedla on przebieg poprzedniej sesji w całości i radni mieli możliwość 

zapoznania się z jego treścią.  

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

15  radnych , uczestniczyło 14 - jednogłośnie przyjęto protokół  bez zmian.  

 

Pkt 3 

 Wolne wnioski i zapytania dotyczące uchwał sesyjnych. 

 

Brak uwag 

  

Pkt 4 

 Pani Alicja Stryczniewicz Inspektor ds. planowania przestrzennego                           

i inwestycji omówiła zmiany uchwały w sprawie zmiany Nr 4 Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi: Chrzanówek, 

Długołęka, Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra-Kolonia, 

Kołaczków, Kołaki-Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo, Rembówko, 

Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska i Zygmuntowo, gmina 

Opinogóra Górna. 

Podstawą podjęcia prac nad sporządzaniem zmiany Nr 4 miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi: Chrzanówek, 

Długołęka, Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra-Kolonia, 

Kołaczków, Kołaki-Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo, Rembówko, 

Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska i Zygmuntowo, gmina 

Opinogóra Górna była uchwała Nr XXVII/171/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. 

Rady Gminy Opinogóra Górna w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: 

Chrzanówek, Długołęka, Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra-

Kolonia, Kołaczków, Kołaki-Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo, 

Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska i Zygmuntowo, 

gmina Opinogóra Górna. 

6. Podjęcie uchwały W sprawie zmian W uchwale budżetowej Gminy
Opinogóra Górna na rok 2018.

7. Wolne wnioski i zapytania
8. Sprawy bieżące.
9. Zamknięcie obrad.

Pkt 2
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska poinformowała,

że protokół z XXXVI Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna został napisany.
Odzwierciedla on przebieg poprzedniej sesji w całości i radni mieli możliwość
zapoznania się z jego treścią.

Uwag do protokołu nie było, w wyniku głosowania jawnego, na stan
15 radnych , uczestniczyło 14 - jednogłośnie przyjęto protokół bez zmian.

Pkt 3
Wolne wnioski i zapytania dotyczące uchwał sesyjnych.

Brak uwag

Pkt 4_
Pani Alicja Stryczniewicz Inspektor ds. planowania przestrzennego

i inwestycji omówiła zmiany uchwały w sprawie zmiany Nr 4 Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi: Chrzanówek,
Długołęka, Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra-Kolonia,
Kołaczków, Kołaki-Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo, Rembówko,
Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska i Zygmuntowo, gmina
Opinogóra Górna.

Podstawą podjęcia prac nad sporządzaniem zmiany Nr 4 miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi: Chrzanówek,
Długołęka, Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra-Kolonia,
Kołaczków, Kołaki-Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo, Rembówko,
Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska i Zygmuntowo, gmina
Opinogóra Górna była uchwała Nr XXVII/171/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.
Rady Gminy Opinogóra Górna w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi:
Chrzanówek, Długołęka, Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra-
Kolonia, Kołaczków, Kołaki-Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo,
Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska i Zygmuntowo,
gmina Opinogóra Górna.
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Potrzeba zmiany obowiązującego planu nastąpiła na wniosek właścicieli 

nieruchomości. Zmiany ww. planu miejscowego dotyczą części graficznej                        

i części tekstowej. 

Procedura zmiany planu została przeprowadzona na podstawie ustawy                    

o z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1073,  z późn. zm.). 

Opracowany projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko, dostosowany do wymagań ustawy, rozporządzeń wykonawczych                 

i do pozostałych przepisów odrębnych, został poddany opiniowaniu                                      

i uzgadnianiu, uzyskując pozytywne uzgodnienia i opinie. 

Projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu od 20 czerwca 2018 r. 

do dnia  10 lipca 2018 r., w ramach którego przeprowadzono dyskusję publiczną 

nad  przyjętymi w nim rozwiązaniami w dniu 9 lipca 2018 r. Termin na 

wniesienie uwag został ustalony do dnia 24 lipca 2018 r. W tym czasie nie 

wpłynęła żadna uwaga do wyłożonego do publicznego wglądu planu 

miejscowego. 

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

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

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

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

społeczeństwa w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko przy realizacji miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

Plan miejscowy został sporządzony z uwzględnieniem ustaleń                                

i standardów przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

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

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

Uwzględniając aspekty środowiskowe oraz walory krajobrazowe terenu 

realizacja ustaleń planu nie zakłóci ładu przestrzennego ani zrównoważonego 

rozwoju, który jest podstawą działań Gminy Opinogóra Górna. 

 

Pan Jerzy Komorowski zapytał którego kompleksu dotyczy zmiana w Woli 

Wierzbowskiej. 

 

Pani Alicja Syryczniewicz – zmiana dotyczy kompleksu przy drodze 

wojewódzkiej, pierwsze zabudowania po prawej stronie. 

 

Potrzeba zmiany obowiązującego planu nastąpiła na wniosek właścicieli
nieruchomości. Zmiany ww. planu miejscowego dotyczą cześci graficznej
i części tekstowej.

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

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

Projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu od 20 czerwca 2018 r.
do dnia 10 lipca 2018 r., w ramach którego przeprowadzono dyskusje publiczną
nad przyjętymi w nim rozwiązaniami w dniu 9 lipca 2018 r. Termin na
wniesienie uwag został ustalony do dnia 24 lipca 2018 r. W tym czasie nie
wpłynęła żadna uwaga do wyłożonego do publicznego wglądu planu
miejscowego.

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

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

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

Pan Jerzy Komorowski zapytał którego kompleksu dotyczy zmiana w Woli
Wierzbowskiej .

Pani Alicja Syryczniewicz — zmiana dotyczy kompleksu przy drodze
wojewódzkiej, pierwsze zabudowania po prawej stronie.
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Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 14 radnych 

jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany Nr 4 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi: Chrzanówek, Długołęka, 

Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra-Kolonia, Kołaczków, Kołaki-

Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, 

Władysławowo, Wola Wierzbowska  i Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna. 

 

Pkt 5 

 Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna. 

Zmiany dotyczą : 

- zaktualizowania kwoty dochodów budżetu gminy na 2018 rok. Łącznie 

dochody budżetu gminy na 2018 rok wynoszą 24 607 180,23  zł w tym dochody 

bieżące 23 857 340,25 zł, dochody majątkowe 749 839,98 zł; 

- zaktualizowania kwoty wydatków budżetu gminy na 2018 r. Łącznie wydatki 

budżetu gminy na 2018 r. wynoszą 28 207 180,23 zł w tym wydatki bieżące 

21 364 327,68 zł, wydatki majątkowe 6 842 852,55 zł. Budżet Gminy 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 roku 2018 planuje się 

zgodnie z planem rozchodów budżetu gminy spłaty wcześniej zaciągniętych rat 

kredytów i pożyczki na kwotę 1 000 000zł. Spłata zostanie pokryta z wolnych 

środków z 2017 r. 

Zmiany w wydatkach na programy, projekty lub zadania związane                                   

z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 

1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego 

wydatki bieżące: w projekcie unijnym pn.”Nie dla wykluczenia-aktywizacja 

społeczno-zawodowa w Gminie Opinogóra Górna” dokonuje się na wniosek 

Kierownika GOPS przesunięć w planie wydatków bieżących  między 

paragrafami (zwiększenie i zmniejszenie) na kwotę 6 417 zł. 

Zmiany w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego 

wydatki bieżące: 

- zwiększa się plan wydatków (limit) o 10 000 zł dla zadania pn.”Plany 

miejscowe zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany”. Zwiększenie dot. 

zmiany obowiązującego planu z przeznaczeniem pod poszerzenie cmentarza 

parafialnego w Opinogórze Górnej; 

- zmniejsza się plan wydatków (limit) o 20 000 zł dla zadania „Dopłata dla 

taryfowej grupy odbiorców  za zbiorowe odprowadzanie ścieków do oczyszczali 

w m. Opinogóra Górna i Pomorze w latach 2018/2019”. Plan na 2018 rok 

wynosi 31 500 zł a dla 2019 roku 31 500 zł; 

- wprowadza się plan wydatków (limit) dla zadania pn.”Opieka autorska                                

i serwisowa dla oprogramowania Elektronicznego Zarządzania Dokumentami –

EDICTA” z planem na rok 2018 – 99 000 zł i na 2019 rok – 9 000 zł.; 

Rada Gminy W głosowaniu jawnym, W którym uczestniczyło 14 radnych
jednogłośnie podjęła uchwałę W sprawie zmiany Nr 4 Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi: Chrzanówek, Długołęka,
Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra-Kolonia, Kołaczków, Kołaki-
Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo,
Władysławowo, Wola Wierzbowska i Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna.

Pkt 5
Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zmiany Wieloletniej

Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.
Zmiany dotyczą :
- zaktualizowania kwoty dochodów budżetu gminy na 2018 rok. Łącznie
dochody budżetu gminy na 2018 rok wynoszą 24 607 180,23 zł w tym dochody
bieżące 23 857 340,25 zł, dochody majątkowe 749 839,98 zł;
- zaktualizowania kwoty wydatków budżetu gminy na 2018 r. Łącznie wydatki
budżetu gminy na 2018 r. wynoszą 28 207 180,23 zł w tym wydatki bieżące
21 364 327,68 zł, wydatki majątkowe 6 842 852,55 zł. Budżet Gminy 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 1441800 zł. W roku 2018 planuje się
zgodnie z planem rozchodów budżetu gminy spłaty wcześniej zaciągniętych rat
kredytów i pożyczki na kwotę 1 000 000zł. Spłata zostanie pokryta z wolnych
środków z 2017 r.
Zmiany w wydatkach na programy, projekty lub zadania związane
z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego
wydatki bieżące: w projekcie unijnym pn.”Nie dla wykluczenia-aktywizacja
społeczno-zawodowa w Gminie Opinogóra Góma” dokonuje się na wniosek
Kierownika GOPS przesunięć w planie wydatków bieżących między
paragrafami (zwiększenie i zmniejszenie) na kwotę 6 417 zł.
Zmiany w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego
wydatki bieżące:
- zwiększa się plan wydatków (limit) o 10 000 zł dla zadania pn.”Plany
miejscowe zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany”. Zwiększenie dot.
zmiany obowiązującego planu z przeznaczeniem pod poszerzenie cmentarza
parafialnego w Opinogórze Górnej;
- zmniejsza się plan wydatków (limit) o 20 000 zł dla zadania „Dopłata dla
taryfowej grupy odbiorców za zbiorowe odprowadzanie ścieków do oczyszczali
w m. Opinogóra Górna i Pomorze w latach 2018/2019”. Plan na 2018 rok
wynosi 31 500 zł a dla 2019 roku 31 500 zł;
- wprowadza się plan wydatków (limit) dla zadania pn.”Opieka autorska
i serwisowa dla oprogramowania Elektronicznego Zarządzania Dokumentami —
EDICTA” z planem na rok 2018 — 99 000 zł i na 2019 rok — 9 000 zł.;
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- wprowadza się plan wydatków (limit) dla zadania pn.”Usługa doradztwa 

prawnego z zakresu ochrony danych osobowych, w tym określonych  w RODO” 

dla szkół: 

SP Kołaczków 2018 r – 5 810 zł, 2019 r. – 7 380 zł, 2020 r. 4 350 zł; 

SP Wola Wierzbowska 2018 r. – 5810 zł, 2019 r. – 7380, 2020 r. – 4 350 zł; 

SP Opinogóra Górna 2018 r. – 5 810 zł, 2019 r. – 7 380 zł, 220 r. 4 350 zł. 

Zwiększa się plan wydatków majątkowych na kwotę 31 000 zł na zadaniu PN. 

„Budowa i przebudowa drogi KDL1 z wyłączeniem do drogi krajowej                             

w miejscowości Władysławowo”. 

 

 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 14 radnych 

jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Opinogóra Górna. 

 

Pkt 6 

 Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zmiany dotyczące uchwały 

budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2018. 

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2018 r. tj. 

zwiększa się dochody gminy na rok 2018 o kwotę 432 962 zł, zmniejsza się 

dochody budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 263 822 zł,  plan dochodów 

budżetu gminy ogółem wynosi 24 607 180,23 zł w tym: dochody bieżące 

23 875 340,25 zł, dochody majątkowe 749 839,98 zł.  

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 595 149 zł, zmniejsza 

się wydatki budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 426 279 zł. Plan wydatków 

budżetu gminy ogółem wynosi 28 207 180,23 zł. w tym wydatki bieżące w 

kwocie 21 364 327,68 zł, wydatki majątkowe 6 842 852,55 zł. 

 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 14 radnych 

jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 

Opinogóra Górna. 

 

Pkt 7  

 

Pan Henryk Płodziszewski zgłosił problem popękanego asfaltu  w m. Przytoka, 

głównie przy Panu Milewskim. 

 

Pan Adam Gąsiorowski – inwestor drogi obwodowej czerpie wodę z hydrantu 

wiejskiej, czy jest na to zgoda? 

 

Pan Rafał Olewniczak poprosił o udzielenie informacji dot. przewozu uczniów. 

 

- wprowadza się plan wydatków (limit) dla zadania pn.”Usługa doradztwa
prawnego z zakresu ochrony danych osobowych, W tym określonych W RODO”
dla szkół:
SP Kołaczków 2018 r — 5 810 zł, 2019 r. — 7 380 zł, 2020 r. 4 350 zł;
SP Wola Wierzbowska 2018 r. — 5810 zł, 2019 r. — 7380, 2020 r. — 4 350 zł;
SP Opinogóra Górna 2018 r. — 5 810 zł, 2019 r. — 7 380 zł, 220 r. 4 350 zł.
Zwiększa się plan wydatków majątkowych na kwotę 31 000 zł na zadaniu PN.
„Budowa i przebudowa drogi KDL1 z wyłączeniem do drogi krajowej
w miejscowości Władysławowo”.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 14 radnych
jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

Pkt 6
Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zmiany dotyczące uchwały

budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2018.
Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2018 r. tj.
zwiększa się dochody gminy na rok 2018 o kwotę 432 962 zł, zmniejsza się
dochody budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 263 822 zł, plan dochodów
budżetu gminy ogółem wynosi 24 607 180,23 zł w tym: dochody bieżące
23 875 340,25 zł, dochody majątkowe 749 839,98 zł.
Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 595 149 zł, zmniejsza
się wydatki budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 426 279 zł. Plan wydatków
budżetu gminy ogółem wynosi 28 207 180,23 zł. w tym wydatki bieżące w
kwocie 21 364 327,68 zł, wydatki majątkowe 6 842 852,55 zł.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 14 radnych
jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
Opinogóra Górna.

Pkt 7

Pan Henryk Płodziszewski zgłosił problem popękanego asfaltu w m. Przytoka,
głównie przy Panu Milewskim.

Pan Adam Gąsiorowski — inwestor drogi obwodowej czerpie wodę z hydrantu
wiejskiej, czy jest na to zgoda?

Pan Rafał Olewniczak poprosił o udzielenie informacji dot. przewozu uczniów.
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Pan Jerzy Komorowski- na jakim etapie jest budowa II etapu drogi do lasu                     

w Wierzbowie. 

 

Pan Grzegorz Jezierski – zgłosił problem zapadnięcia się asfaltu na moście nad 

rzeką Sona. 

 

Pan Paweł Niemierzycki – poprosił o wycięcie krzewów przy drodze gminnej                  

w Janowiętach. 

 

Pan Jerzy Wójcicki  zgłosił problem rozplantowanie materiału na drodze 

gminnej w m. Opinogóra Dolna. 

 

Pan Arkadiusz Humięcki  zapytał jak odbywać się będzie zakup biletów 

miesięcznych u przewoźnika SANMAX na terenie Woli Wierzbowskiej. 

 

Pani Janina Pikus zadała pytanie o zebrania w sprawie funduszu sołeckiego. 

 

 

Pkt 8 

 

Pan Wójt wyjaśnił, że: 

- po oględzinach drogi w Przytoce spróbujemy dokonań naprawy. Na tego typu 

remonty postaramy się zabezpieczyć więcej środków w budżecie gminy na rok 

2019, bo potrzeby wykonania takich remontów są duże na terenie gminy. 

W przypadku konieczności spryskiwania dróg, posiłkujemy się wykonawcami 

zewnętrznymi, a koszt wykonania spryskiwania jest dość duży; 

- sieci wodno-kanalizacyjne eksploatowane są przez ZWiK w Ciechanowie,                  

w związku z tym sprawy formalne załatwiane są bezpośrednio z eksploatatorem.  

Pani Alicja Stryczniewicz wyjaśniła, ze w tej sprawie dostaliśmy informację,                  

ze ZWiK, że wykonawca ma zgodę na czerpanie wody z hydrantu, a należności 

za zużytą wodę rozliczane są ryczałtowo między zainteresowanymi; 

- wybór przewoźnika przez Starostę uczniów do szkół średnich został wybrany, 

firma SANIMAX będzie świadczyła usługi również na terenie naszej gminy. 

Dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie naszej gminy – wysłaliśmy 

zapytanie cenowe na wybór przewoźnika. Najkorzystniejsza była oferta firmy 

TRANSPA. Kilku przewoźników zadeklarowało  już uruchomienie kursów 

jeszcze w sierpniu br. Cena biletu miesięcznego dowozu dzieci do szkół 

podstawowych wynosi 45 zł. Dodatkowo podjęte zostały rozmowy o 

uruchomieniu linii do Opinogóry Górnej przez ZKM. Taki pomysł i taka 

deklaracja została uzgodniona na Komisjach z radą gminy. Zabezpieczyliśmy 

środki na te kursy do końca 2018r. Jest to czas próbny, aby sprawdzić czy te 

kursy będą cieszyć się zainteresowaniem mieszkańców. Kursy te zostaną 

uruchomione po uzyskaniu stosownych zezwoleń od Starosty Ciechanowskiego. 

Pan Jerzy Komorowski- na jakim etapie jest budowa II etapu drogi do lasu
W Wierzbowie.

Pan Grzegorz Jezierski — zgłosił problem zapadnięcia się asfaltu na moście nad
rzeką Sona.

Pan Paweł Niemierzycki — poprosił o wycięcie krzewów przy drodze gminnej
w Janowiętach.

Pan Jerzy Wójcicki zgłosił problem rozplantowanie materiału na drodze
gminnej w m. Opinogóra Dolna.

Pan Arkadiusz Humięcki zapytał jak odbywać się będzie zakup biletów
miesięcznych u przewożnika SANMAX na terenie Woli Wierzbowskiej .

Pani Janina Pikus zadała pytanie o zebrania w sprawie funduszu sołeckiego.

Pkt 8

Pan Wójt wyjaśnił, że:
- po oględzinach drogi w Przytoce spróbujemy dokonań naprawy. Na tego typu
remonty postaramy się zabezpieczyć więcej środków w budżecie gminy na rok
2019, bo potrzeby wykonania takich remontów są duże na terenie gminy.
W przypadku konieczności spryskiwania dróg, posiłkujemy się wykonawcami
zewnętrznymi, a koszt wykonania spryskiwania jest dość duży;
- sieci wodno-kanalizacyjne eksploatowane są przez ZWiK w Ciechanowie,
w związku ztym sprawy formalne załatwiane są bezpośrednio z eksploatatorem.
Pani Alicja Stryczniewicz wyjaśniła, ze w tej sprawie dostaliśmy informację,
ze ZWiK, że wykonawca ma zgodę na czerpanie wody z hydrantu, a należności
za zużytą wodę rozliczane są ryczałtowo między zainteresowanymi;
- wybór przewożnika przez Starostę uczniów do szkół średnich został wybrany,
firma SANIMAX będzie świadczyła usługi również na terenie naszej gminy.
Dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie naszej gminy — wysłaliśmy
zapytanie cenowe na wybór przewożnika. Najkorzystniej sza była oferta firmy
TRANSPA. Kilku przewoźników zadeklarowało już uruchomienie kursów
jeszcze w sierpniu br. Cena biletu miesięcznego dowozu dzieci do szkół
podstawowych wynosi 45 zł. Dodatkowo podjęte zostały rozmowy o
uruchomieniu linii do Opinogóry Górnej przez ZKM. Taki pomysł i taka
deklaracja została uzgodniona na Komisjach z rada gminy. Zabezpieczyliśmy
środki na te kursy do końca 2018r. Jest to czas próbny, aby sprawdzić czy te
kursy będą cieszyć się zainteresowaniem mieszkańców. Kursy te zostaną
uruchomione po uzyskaniu stosownych zezwoleń od Starosty Ciechanowskiego.
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Nie jest prawdą, że brak połączeń autobusowych jest skutkiem tego, że wójt nie 

chce zwracać kosztów biletów w niektórych miejscowościach. Firma 

SANIMAX deklaruje, że będzie miała 3 kursy rano, 3 kursy po południu. Jest to  

rozwiązanie minimalne, zapewniające transport dzieci uczęszczających do szkół 

średnich, a przy okazji mieszkańców naszej gminy do Ciechanowa. 

Wczoraj było zebranie w Opinogórze Górnej, na którym mieszkańcy mocno 

naciskali na jak najszybsze uruchomienie kursów, bo nie ma jak dostać się do 

Ciechanowa. Co do zakupu biletów, mamy numer kontaktowy do firmy, tam 

będzie można uzyskać bliższe informacje; 

- na drodze w Sosnowie jest kilka takich miejsc – będziemy sukcesywnie 

dokonywać napraw; 

- usunięcie krzaków zostanie zgłoszone do konserwatora dróg, 

- kruszywo na drodze w Opinogórze Dolnej na razie jest zeskładowane, w 

najbliższym czasie będzie wykonana naprawa tej drogi z wykorzystaniem 

zeskładowanego materiału; 

- jeśli chodzi o fundusz sołecki  to dostaliście Państwo informację o wysokości 

środków dla każdego sołectwa. Zebrania muszą być organizowane  w taki 

sposób, żeby złożyć wniosek do końca września 2018 r. Terminy powinny być 

ustalane z Wójtem lub Panią Elżbietą Pełka. Jeśli nie wpłynie wniosek sołectwa, 

środki funduszu pozostają w budżecie gminy i wtedy rada gminy zadecyduje o 

ich rozdysponowaniu; 

- jeśli chodzi o budowę drogi w Wierzbowie to umowa na wykonanie tego 

zakresu prac jest podpisana, wykonawca ma narzucony termin wykonania do 

końca września br., w związku z czym ta inwestycja będzie zrealizowana 

niebawem. 

Ponadto Pan Wójt Gminy poinformował, że: 

- 13 sołectw potwierdziło organizację stoisk dożynkowych. Została ustalona 

kwota 450 zł na sołectwo. Te środki powinny być rozliczne w ściśle określonej 

dacie.  

Pan Wójt podziękował sołectwom za zaangażowanie. 

-   w dniu 9 sierpnia br. odbyło się otwarcie ofert ostatniej z większych 

planowanych w tym roku inwestycji drogowych w miejscowości Chrzanówek 

Jedna oferta wpłynęła od Pana Piętki. Wartość kosztorysowa wynosi 390 000 zł, 

złożona oferta opiewa na kwotę 430 000 zł. Dysponujemy taką kwotą w 

budżecie, ze względu na uzyskane oszczędności z wcześniejszych inwestycji 

drogowych; 

- boisko sportowe w Opinogórze Górnej jest w trakcie budowy. Znaleziono 

kolejny niewybuch, w związku z czym istnieje konieczność wykonania po raz 

kolejny rozpoznania saperskiego, nie istnieje zagrożenie terminu ze względu na 

odkrycie niewybuchu. 

 

 

Pkt 9 

Nie jest prawdą, że brak połączeń autobusowych jest skutkiem tego, że wójt nie
chce zwracać kosztów biletów W niektórych miejscowościach. Firma
SANIMAX deklaruje, że będzie miała 3 kursy rano, 3 kursy po południu. Jest to
rozwiązanie minimalne, zapewniające transport dzieci uczęszczających do szkół
średnich, a przy okazji mieszkańców naszej gminy do Ciechanowa.
Wczoraj było zebranie w Opinogórze Górnej, na którym mieszkańcy mocno
naciskali na jak najszybsze uruchomienie kursów, bo nie ma jak dostać się do
Ciechanowa. Co do zakupu biletów, mamy numer kontaktowy do firmy, tam
będzie można uzyskać bliższe informacje;
- na drodze w Sosnowie jest kilka takich miejsc — będziemy sukcesywnie
dokonywać napraw;
- usunięcie krzaków zostanie zgłoszone do konserwatora dróg,
- kruszywo na drodze w Opinogórze Dolnej na razie jest zeskładowane, w
najbliższym czasie będzie wykonana naprawa tej drogi z wykorzystaniem
zeskładowanego materiału;
- jeśli chodzi o fundusz sołecki to dostaliście Państwo informację o wysokości
środków dla każdego sołectwa. Zebrania muszą być organizowane w taki
sposób, żeby złożyć wniosek do końca września 2018 r. Terminy powinny być
ustalane z Wójtem lub Panią Elżbietą Pełka. Jeśli nie wpłynie wniosek sołectwa,
środki funduszu pozostają w budżecie gminy i wtedy rada gminy zadecyduje o
ich rozdysponowaniu;
- jeśli chodzi o budowę drogi w Wierzbowie to umowa na wykonanie tego
zakresu prac jest podpisana, wykonawca ma narzucony termin wykonania do
końca września br., w związku z czym ta inwestycja będzie zrealizowana
niebawem.
Ponadto Pan Wójt Gminy poinformował, że:
- 13 sołectw potwierdziło organizację stoisk dożynkowych. Została ustalona
kwota 450 zł na sołectwo. Te środki powinny być rozliczne w ściśle określonej
dacie.
Pan Wójt podziękował sołectwom za zaangażowanie.
- w dniu 9 sierpnia br. odbyło się otwarcie ofert ostatniej z większych
planowanych w tym roku inwestycji drogowych w miejscowości Chrzanówek
Jedna oferta wpłynęła od Pana Piętki. Wartość kosztorysowa wynosi 390 000 zł,
złożona oferta opiewa na kwotę 430 000 zł. Dysponujemy taką kwotą w
budżecie, ze względu na uzyskane oszczędności z wcześniejszych inwestycji
drogowych;
- boisko sportowe w Opinogórze Górnej jest w trakcie budowy. Znaleziono
kolejny niewybuch, w związku z czym istnieje konieczność wykonania po raz
kolejny rozpoznania saperskiego, nie istnieje zagrożenie terminu ze względu na
odkrycie niewybuchu.

Pkt 9



 8 

 

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Pani Jolanta Grochowska 

Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XXXVII Sesji Rady Gminy. 

 

 

 Protokółowała:                     Przewodniczący Rady Gminy 

  

Alicja Stryczniewicz                Jolanta Grochowska 

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

Protokółowała: Przewodniczący Rady Gminy

Alicja Stryczniewicz Jolanta Grochowska


