
 

P R O T O K Ó Ł  Nr XXX/2017 

z  XXX Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej  

w dniu 18 grudnia 2017 r. w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej  

pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Gminy  

Jolanty Grochowskiej 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 13
00 

 i zakończono o godz. 15
00 

. 

 

Stan radnych   - 15 

Uczestniczyło   - 14 

Radni nieobecni: 

Aneta Miklaszewska 

 

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli: 

 

1. Piotr Czyżyk -  Wójt Gminy 

2. Ewa Wójcik – Skarbnik Gminy 

3. Jerzy Niedziałkowski – Dyrektor BS Opinogóra 

4. Ireneusz Różalski – kierownik NZOZ „IROMED” 

5. Sołtysi wg listy obecności -  37 

 

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 Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2018 

Wniosek został przyjęte jednogłośnie i był realizowany w pkt. 9 porządku 

obrad. 

  

Porządek obrad sesji  przewidywał:  

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy. 

3. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczących 

uchwał sesyjnych. 

 

PROTOKÓŁ NrXXX/2017
z XXX Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej

W dniu 18 grudnia 2017 r. W lokalu Urzędu Gminy W Opinogórze Górnej
pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Gminy

Jolanty Grochowskiej

Obrady rozpoczeto o godz. 1300 i zakończono o godz. 1500.

Stan radnych - 15
Uczestniczyło - 14
Radni nieobecni:
Aneta Miklaszewska

Spoza Rady Gminy W sesji uczestniczyli:

Piotr Czyżyk - Wójt Gminy
Ewa Wójcik — Skarbnik Gminy
Jerzy Niedziałkowski — Dyrektor BS Opinogóra
Ireneusz Różalski — kierownik NZOZ „IROMED”
Sołtysi wg listy obecności - 37?”.-599%)?

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 zmiane porządku obrad poprzez wprowadzenie
dodatkowego punktu tj. podjecia uchwały W sprawie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2018
Wniosek został przyjete jednogłośnie i był realizowany w pkt. 9 porządku
obrad.

Porządek obrad sesji przewidywał:

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

uchwał sesyjnych.
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4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Opinogóra Górna. 

5. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2018. 

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 2017. 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/133/2017 Rady Gminy 

Opinogóra Górna z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia 

długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

9. Wolne wnioski i zapytania 

10.  Sprawy bieżące. 

11.  Zamknięcie obrad. 

 

Pk.2 

  

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska poinformowała,  

że protokół z XXIX 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.  

Pk.3 

 

 Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczących 

uchwał sesyjnych – brak 

 

Pk.4 

 

 Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy szczegółowo omówił sprawy dotyczące 

Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna i budżetu gminy                

na 2018 rok. Wyjaśnił że: 

Wieloletnia Prognoza Finansowa nierozerwalnie wiąże się z budżetem gminy. 

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wartości przyjęte w WPF muszą być 

zgodne z budżetem gminy. 

Projekt budżetu gminy Opinogóra Górna na 2018 rok został przygotowany                   

w ustawowym terminie, tj. do 15 listopada 2017r. Jego szczegółowa analiza 

została dokonana na komisjach RG w dniu 12 grudnia 2017 r.  

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

5. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2018.
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 2017.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/133/2017 Rady Gminy

Opinogóra Górna z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

9. Wolne wnioski i zapytania
10. Sprawy bieżące.
11. Zamknięcie obrad.

Pk.2

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska poinformowała,
że protokół z XXIX 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.
Pk.3

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

Pk.4

Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy szczegółowo omówił sprawy dotyczące
Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna i budżetu gminy
na 2018 rok. Wyjaśnił że:
Wieloletnia Prognoza Finansowa nierozerwalnie wiąże się z budżetem gminy.
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wartości przyjęte w WPF muszą być
zgodne z budżetem gminy.
Projekt budżetu gminy Opinogóra Górna na 2018 rok został przygotowany
w ustawowym terminie, tj. do 15 listopada 2017r. Jego szczegółowa analiza
została dokonana na komisjach RG w dniu 12 grudnia 2017 r.
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Wyszacowane na rok 2018 rok dochody budżetu gminy wynoszą 23.300.000 zł, 

natomiast wydatki 24.300.000 zł. Budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 

1.000.000 zł, który planowano pokryć nadwyżką z lat ubiegłych. 

W projekcie budżetu gminy zakładano spłatę 1.500.000 zł kredytów i pożyczek. 

Spłatę planowano pokryć : 

- nadwyżką budżetową w kwocie 239.000 zł 

- wolnymi środkami w kwocie 627.000 zł 

- oraz planowanym do zaciągnięcia w 2018 roku kredytem bankowym w kwocie 

634.000 zł. 

Planowane zadłużenie na koniec 2018 roku wynosić będzie 4.214.000 zł, tj. 

18,09 % planowanych dochodów ogółem. 

Planowane dochody budżetu gminy składają się: 

- z dochodów bieżących – 22.891.374 zł, które stanowią 98 % dochodów 

ogółem. 

- z dochodów majątkowych – 408.626 zł, tj. 2 % dochodów ogółem. 

Wśród dochodów bieżących najwyższe wpływy uzyskujemy z: 

- dochodów podatkowych 8.238.700 zł, tj. 36 % dochodów bieżących, w tym 

najwyższe wpływy uzyskujemy z:  podatku od nieruchomości 3.320.000 zł, 

udziałów w PIT od osób fizycznych – 2.670.568 zł (udziały te co roku rosną, 

wzrost do poprzedniego roku to kwota 207.506 zł) oraz podatku rolnego 

1.903.800 zł, 

- subwencja ogólna w budżecie gminy to kwota 6.673.459 zł (wzrost do roku 

poprzedniego o kwotę 740.309 zł), 

- dotacje celowe na zadania zlecone i własne to kwota 6.576.419 zł 

- środki pozyskane na realizację projektów unijnych,  na tzw. kapitał ludzki to 

kwota 432.713,24 zł. 

Dochody majątkowe uzyskaliśmy na sfinansowanie następujących zadań: 

- Ścieżka pieszo – rowerowa stanowiąca proekologiczny szlak turystyczno – 

dydaktyczny w Opinogórze Górnej – 34.626 zł 

- Budowa boiska sportowego w m. Opinogóra Górna – 374.000 zł . 

 

Wyszacowane wydatki projektu budżetu gminy na 2018 rok wynoszą 

24.300.000 zł, z tego: 

- 4.226.000 zł stanowią wydatki majątkowe, tj. 17 % wydatków ogółem, 

- oraz 20.074.000 zł stanowią wydatki bieżące, tj. 83 % wydatków ogółem. 

Wśród wydatków najwyższą pozycję stanowią wydatki na pomoc społeczną                   

i rodzinę – 7.714.366,95 zł, tj. 38 % wydatków bieżących. Dotacja z budżetu 

państwa pokrywa te wydatki w kwocie 6.527.500 zł, tj. w 85% a budżet gminy 

w kwocie 896.422 zł, tj. w 11 % oraz środki unijne w tych działach to kwota 

290.424,95 zł, tj. 4 %. 

Pokaźną kwotę 6.514.529,11 zł przeznacza się na oświatę – 32 % wydatków 

bieżących ogółem. Subwencja pokrywa wydatki oświaty w kwocie 4.719.025 zł, 

Wyszacowane na rok 2018 rok dochody budżetu gminy wynoszą 23.300.000 zł,
natomiast wydatki 24.300.000 zł. Budżet gminy zamyka się deficytem W kwocie
1.000.000 zł, który planowano pokryć nadwyżka z lat ubiegłych.
W projekcie budżetu gminy zakładano spłatę 1.500.000 zł kredytów i pożyczek.
Spłatę planowano pokryć :
- nadwyżką budżetową w kwocie 239.000 zł
- wolnymi środkami w kwocie 627.000 zł
- oraz planowanym do zaciągnięcia w 2018 roku kredytem bankowym w kwocie
634.000 zł.
Planowane zadłużenie na koniec 2018 roku wynosić będzie 4.214.000 zł, tj.
18,09 % planowanych dochodów ogółem.
Planowane dochody budżetu gminy składają się:
- z dochodów bieżących — 22.891.374 zł, które stanowią 98 % dochodów
ogółem.
- z dochodów majątkowych — 408.626 zł, tj. 2 % dochodów ogółem.
Wśród dochodów bieżących najwyższe wpływy uzyskujemy z:
- dochodów podatkowych 8.238.700 zł, tj. 36 % dochodów bieżących, w tym
najwyższe wpływy uzyskujemy z: podatku od nieruchomości 3.320.000 zł,
udziałów w PIT od osób fizycznych — 2.670.568 zł (udziały te co roku rosną,
wzrost do poprzedniego roku to kwota 207.506 zł) oraz podatku rolnego
1.903.800 zł,
- subwencja ogólna w budżecie gminy to kwota 6.673.459 zł (wzrost do roku
poprzedniego o kwotę 740.309 zł),
- dotacje celowe na zadania zlecone i własne to kwota 6.576.419 zł
- środki pozyskane na realizację projektów unijnych, na tzw. kapitał ludzki to
kwota 432.713,24 zł.
Dochody majątkowe uzyskaliśmy na sfinansowanie następujących zadań:
- Ścieżka pieszo — rowerowa stanowiąca proekologiczny szlak turystyczno —
dydaktyczny w Opinogórze Górnej — 34.626 zł
- Budowa boiska sportowego w m. Opinogóra Górna — 374.000 zł .

Wyszacowane wydatki projektu budżetu gminy na 2018 rok wynoszą
24.300.000 zł, z tego:
- 4.226.000 zł stanowią wydatki majątkowe, tj. 17 % wydatków ogółem,
- oraz 20.074.000 zł stanowią wydatki bieżące, tj. 83 % wydatków ogółem.
Wśród wydatków najwyższą pozycję stanowią wydatki na pomoc społeczną
i rodzinę — 7.714.366,95 zł, tj. 38 % wydatków bieżących. Dotacja z budżetu
państwa pokrywa te wydatki w kwocie 6.527.500 zł, tj. w 85% a budżet gminy
w kwocie 896.422 zł, tj. w 11 % oraz środki unijne w tych działach to kwota
290.424,95 zł, tj. 4 %.
Pokażną kwotę 6.514.529,11 zł przeznacza się na oświatę — 32 % wydatków
bieżących ogółem. Subwencja pokrywa wydatki oświaty w kwocie 4.719.025 zł,
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tj. w 72% a budżet gminy 1.623.311,19 zł, czyli w 26%, a pozyskane środki 

unijne w tym dziale to kwota 172.192,92 zł, tj. 2 %. 

Kolejną pozycję stanowią wydatki na administrację publiczną – 2.867.573, tj. 14 

%. 

Wydatki majątkowe stanowią w budżecie gminy 4.226.000 zł i składają się na 

następujące zamierzenia inwestycyjne: 

Zadania inwestycje jednoroczne : 

- zadania w zakresie budowy sieci wodociągowych 1 100 mb i sieci kanalizacji 

sanitarnej (300 mb) w m. Opinogóra Dolna – łącznie 200 tys. zł 

- na dokumentacje projektowo-kosztorysowe,  przebudowę oraz modernizację 

dróg gminnych – 1.500 mln zł.  

W zakresie przebudowy dróg gminnych planuje się drogi w miejscowościach: 

Chrzanówek, Rembowo, Łaguny i Łęki. Mamy w tzw. zapasie przygotowane 

dokumentacje na inne odcinki dróg min. Kobylin - Kołaczków i Rębówko.  

W zakresie modernizacji dróg gminnych planuje się drogi w miejscowości 

Wierzbowo (przedłużenie rozpoczętego w 2017 roku odcinka drogi przy lesie)                 

i w miejscowości Kołaki Budzyno (niewykonane w 2017 r. naprawy). 

W zakresie dokumentacji – projektowo kosztorysowych planuje się wykonanie 

dokumentacji na drogi: Wólka Łanięcka, Goździe, Pałuki, Pomorze, Przytoka                   

i Załuże Imbrzyki – Sosnowo.  

- na pomoc finansową dla powiatu ciechanowskiego – 500 tys. zł                                     

z przeznaczeniem na drogę powiatową Ciechanów - Opinogóra – Długołęka – 

Zielona, 

- zakup gruntów do zasobu mienia gminnego – 30,5 tys. zł 

- na modernizację obiektów gminnych, w tym świetlic wiejskich – 129 tys. zł, 

- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wierzbowo – 100 tys. zł 

-  modernizację oświetlenia ulicznego 32 tys. zł 

- tworzenie i modernizację placów zabaw – 25 tys. zł 

- modernizacje boisk sportowych na terenie gminy – 65,5 tys. zł 

- środki dla Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie 10 tys. zł                                 

z przeznaczeniem na zakup samochodu. 

Zadania inwestycje zapisane w  WPF: 

- Ścieżka pieszo-rowerowa w Opinogórze Górnej – 55 tys. zł 

- Kontynuacja projektu realizowanego z Urzędem Marszałkowskim  w zakresie 

rozwoju elektronicznej administracji w gminach – 21 tys. zł 

- Przebudowa drogi gminnej w m. Patory 230 tys. zł, 

- Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w m. Władysławowo – 150 tys. zł 

- Budowa boiska sportowego w m. Opinogóra Górna – 787 tys. zł 

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie – 233 tys. zł 

- Budowa i przebudowa drogi gminnej DKL1 w m. Władysławowo – 100 tys. zł 

 

W 2018 roku wznowiono funkcjonowanie w naszej gminie funduszu sołeckiego. 

Łącznie sołectwa rozdysponowały ponad 450 tys. zł. Najwięcej środków 

tj. W 72% a budżet gminy 1.623.311,19 zł, czyli W 26%, a pozyskane środki
unijne W tym dziale to kwota 172.192,92 zł, tj. 2 %.
Kolejną pozycję stanowią wydatki na administrację publiczną — 2.867.573, tj. 14
%.
Wydatki majątkowe stanowią W budżecie gminy 4.226.000 zł i składają się na
następujące zamierzenia inwestycyjne:
Zadania inwestycje jednoroczne :
- zadania w zakresie budowy sieci wodociągowych 1 100 mb i sieci kanalizacji
sanitarnej (300 mb) W m. Opinogóra Dolna — łącznie 200 tys. zł
- na dokumentacje projektowo-kosztorysowe, przebudowę oraz modernizację
dróg gminnych — 1.500 mln zł.
W zakresie przebudowy dróg gminnych planuje się drogi w miejscowościach:
Chrzanówek, Rembowo, Łaguny i Łęki. Mamy w tzw. zapasie przygotowane
dokumentacje na inne odcinki dróg min. Kobylin - Kołaczków i Rębówko.
W zakresie modernizacji dróg gminnych planuje się drogi w miejscowości
Wierzbowo (przedłużenie rozpoczętego W 2017 roku odcinka drogi przy lesie)
i W miejscowości Kołaki Budzyno (niewykonane W 2017 r. naprawy).
W zakresie dokumentacji — projektowo kosztorysowych planuje się wykonanie
dokumentacji na drogi: Wólka Łanięcka, Gożdzie, Pałuki, Pomorze, Przytoka
i Załuże Imbrzyki — Sosnowo.
- na pomoc finansową dla powiatu ciechanowskiego — 500 tys. zł
z przeznaczeniem na drogę powiatową Ciechanów - Opinogóra — Długołęka —
Zielona,
- zakup gruntów do zasobu mienia gminnego — 30,5 tys. zł
- na modernizację obiektów gminnych, W tym świetlic Wiej skich — 129 tys. zł,
- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wierzbowo — 100 tys. zł
- modernizację oświetlenia ulicznego 32 tys. zł
- tworzenie i modernizację placów zabaw — 25 tys. zł
- modernizacje boisk sportowych na terenie gminy — 65,5 tys. zł
- środki dla Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie 10 tys. zł
z przeznaczeniem na zakup samochodu.
Zadania inwestycje zapisane W WPF:
- Ścieżka pieszo-rowerowa w Opinogórze Górnej — 55 tys. zł
- Kontynuacja projektu realizowanego z Urzędem Marszałkowskim w zakresie
rozwoju elektronicznej administracji w gminach — 21 tys. zł
- Przebudowa drogi gminnej W m. Patory 230 tys. zł,
- Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w m. Władysławowo — 150 tys. zł
- Budowa boiska sportowego W m. Opinogóra Górna — 787 tys. zł
- Termomodemizacja budynków użyteczności publicznej w gminie — 233 tys. zł
- Budowa i przebudowa drogi gminnej DKLl w m. Władysławowo — 100 tys. zł

W 2018 roku wznowiono funkcjonowanie W naszej gminie funduszu sołeckiego.
Łącznie sołectwa rozdysponowały ponad 450 tys. zł. Najwięcej środków
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sołectwa przeznaczyły na drogi gminne (zakup kruszywa, szlaki, remonty dróg 

gminnych, dokumentacje projektowo-kosztorysowe, przebudowę drogi gminnej) 

– ponad 275 tys. zł.  

 Do projektu budżetu gminy na 2018 rok proponuję wprowadzenie 

następujących autopoprawek: 

1. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni 

ścieków w Opinogórze Górnej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej                      

w Opinogórze Górnej i Opinogórze Dolnej” z planem na 2018 rok = 

1.127.305,30 zł. 

2. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie placówki Klub 

„Senior+” z planem na 2018 rok = 200.000 zł. 

3. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie świetlicy przy 

SP Kołaczków” z planem na 2018 rok = 100.000 zł. 

4. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa garażu dla OSP 

Wola Wierzbowska” z planem na 2018 rok = 22.694,70 zł. 

5. Zmiana załącznika nr 10 do uchwały budżetowej polegająca na 

wprowadzeniu kwoty funduszu sołeckiego miejscowości Łęki – 

11.017,28 zł. Łącznie fundusz sołecki w Gminie Opinogóra Górna wynosi 

453.410,15 zł. 

6. Zwiększenie kwoty planu wydatków bieżących na 2018 rok łącznie o 

70.000 zł dotyczącej wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy 

Opinogóra Górna z kwoty 440.000 zł do kwoty 504.000 zł oraz 

wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla inkasentów z 13.000 zł na      

19.000 zł. 

7. Zwiększenie kwoty planu dochodów bieżących na 2018 rok łącznie                         

o 70.000 zł z tytułu wpływów z opłaty za wywóz odpadów komunalnych.  

Plan dochodów budżetu gminy po wprowadzonych autopoprawkach wynosi 

23.370.000 zł. W tym plan dochodów bieżących wynosi: 22.961.374 zł,                           

a dochodów majątkowych wynosi: 408.626 zł.  

Plan wydatków budżetu gminy po wprowadzonych autopoprawkach wynosi 

25.820.000 zł. W tym plan wydatków bieżących wynosi: 20.144.000 zł (78% 

wydatków ogółem) a wydatków majątkowych   wynosi : 5.676.000 zł (22 % 

wydatków ogółem). 

W wyniku zwiększenia planu wydatków majątkowych na łączką kwotę 

1.450.000 zł zmienia się deficyt budżetu gminy na 2018 rok oraz plan 

przychodów i rozchodów na 2018 rok. 

Deficyt budżetu gminy na 2018 rok po wprowadzonych autopoprawkach wynosi 

2.450.000 zł. Zostanie on sfinansowany następująco: 

- pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 1.441.800 zł, 

- kredytem bankowym w kwocie 456.694,70 zł, 

- wolnymi środkami w kwocie 312.505,30 zł, 

sołectwa przeznaczyły na drogi gminne (zakup kruszywa, szlaki, remonty dróg
gminnych, dokumentacje projektowo-kosztorysowe, przebudowę drogi gminnej)
— ponad 275 tys. zł.

Do projektu budżetu gminy na 2018 rok proponuję wprowadzenie
następujących autopoprawek:

1. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni
ścieków w Opinogórze Górnej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej
w Opinogórze Górnej i Opinogórze Dolnej” z planem na 2018 rok =
1.127.305,30 zł.

2. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie placówki Klub
„Senior+” z planem na 2018 rok = 200.000 zł.

3. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie świetlicy przy
SP Kołaczków” z planem na 2018 rok = 100.000 zł.

4. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa garazu dla OSP
Wola Wierzbowska” z planem na 2018 rok = 22.694,70 zł.

5. Zmiana załącznika nr 10 do uchwały budżetowej polegająca na
wprowadzeniu kwoty funduszu sołeckiego miejscowości Łęki —
11.017,28 zł. Łącznie fundusz sołecki w Gminie Opinogóra Górna wynosi
453.410,15 zł.

6. Zwiększenie kwoty planu wydatków bieżących na 2018 rok łącznie 0
70.000 zł dotyczącej wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy
Opinogóra Górna z kwoty 440.000 zł do kwoty 504.000 zł oraz
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla inkasentów z 13.000 zł na
19.000 zł.

7. Zwiększenie kwoty planu dochodów bieżących na 2018 rok łącznie
0 70.000 zł z tytułu wpływów z opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

Plan dochodów budżetu gminy po wprowadzonych autopoprawkach wynosi
23.370.000 zł. W tym plan dochodów bieżących wynosi: 22.961.374 zł,
a dochodów majątkowych wynosi: 408.626 zł.
Plan wydatków budżetu gminy po wprowadzonych autopoprawkach wynosi
25.820.000 zł. W tym plan wydatków bieżących wynosi: 20.144.000 zł (78%
wydatków ogółem) a wydatków majątkowych wynosi : 5.676.000 zł (22 %
wydatków ogółem).
W wyniku zwiększenia planu wydatków majątkowych na łączką kwotę
1.450.000 zł zmienia się deficyt budżetu gminy na 2018 rok oraz plan
przychodów i rozchodów na 2018 rok.
Deficyt budżetu gminy na 2018 rok po wprowadzonych autopoprawkach wynosi
2.450.000 zł. Zostanie on sfinansowany następująco:
- pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 1.441 .800 zł,
- kredytem bankowym w kwocie 456.694,70 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 312.505,30 zł,
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- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 239.000 zł 

Łączne przychody budżetu gminy na 2018 rok wynoszą 3.450.000 zł. 

Plan rozchodów budżetu gminy na 2018 rok wynosi 1.000.000 zł i dotyczy 

spłaty  kredytów i pożyczek. Spłata ta w 2018 roku zostanie pokryta nadwyżką        

z lat ubiegłych. 

Szanowni Państwo zdajemy sobie sprawę, że budżet na 2018 rok został 

opracowany przede wszystkim na miarę naszych możliwości finansowych                    

i z tego, że potrzeb jest jak zawsze zdecydowanie więcej.  

Nasza Gmina ma otwarte możliwości zaciągania zobowiązań, ale chciałbym 

żeby takie zobowiązania były podejmowane jedynie na inwestycje, na które 

pozyskamy dofinansowanie zewnętrzne. 

 

 Pani Ewa Wójcik  Skarbnik Gminy odczytała uchwałę Nr Ci.409.2017 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia                  

5 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy 

Opinogóra Górna projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej 

 Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy wniosła                           

o podjęcie Uchwały Budżetowej na 2018 rok. 

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

14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

dla Gminy Opinogóra Górna 

  

Pk.5 

Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy poinformował, że po opracowaniu projektu 

budżetu gminy na 2018 rok zaistniała konieczność  wprowadzenia 

autopoprawek do budżetu. Zwrócił się z prośbą do Pani Jolanty Grochowskiej 

Przewodniczącej Rady Gminy o odczytanie  i przegłosowanie wprowadzonych 

poprawek. 

Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy odczytała autopoprawki 

w następującym brzmieniu: 

1. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni 

ścieków w Opinogórze Górnej  i Opinogórze Dolnej” z planem na  2018 

rok = 1.127.305,30 zł. 

2. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. ”Utworzenie placówki  Klub 

„Senior +” z planem na 2018 rok = 200.00 zł. 

3. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. ”Utworzenie świetlicy przy SP 

Kołaczków” z planem na 2018 rok = 100.000 zł. 

- nadwyżką z lat ubiegłych W kwocie 239.000 zł
Łączne przychody budżetu gminy na 2018 rok wynoszą 3.450.000 zł.
Plan rozchodów budżetu gminy na 2018 rok wynosi l.000.000 zł i dotyczy
spłaty kredytów i pożyczek. Spłata ta w 2018 roku zostanie pokryta nadwyżka
z lat ubiegłych.
Szanowni Państwo zdajemy sobie sprawę, że budżet na 2018 rok został
opracowany przede wszystkim na miarę naszych możliwości finansowych
i ztego, że potrzeb jest jak zawsze zdecydowanie więcej.
Nasza Gmina ma otwarte możliwości zaciągania zobowiązań, ale chciałbym
żeby takie zobowiązania były podejmowane jedynie na inwestycje, na które
pozyskamy dofinansowanie zewnetrzne.

Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy odczytała uchwałę Nr Ci.409.2017
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
5 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy
Opinogóra Górna projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej

Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy wniosła
o podjecie Uchwały Budżetowej na 2018 rok.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji uczestniczyło
14, jednogłośnie przyjeła Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
dla Gminy Opinogóra Górna

Pk.5
Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy poinformował, że po opracowaniu projektu

budżetu gminy na 2018 rok zaistniała konieczność wprowadzenia
autopoprawek do budżetu. Zwrócił sie z prośbą do Pani Jolanty Grochowskiej
Przewodniczącej Rady Gminy o odczytanie i przegłosowanie wprowadzonych
poprawek.

Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy odczytała autopoprawki
w nastepującym brzmieniu:

1. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni
ścieków w Opinogórze Górnej i Opinogórze Dolnej” z planem na 2018
rok = l.127.305,30 zł.

2. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. ”Utworzenie placówki Klub
„Senior +” z planem na 2018 rok = 200.00 zł.

3. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. ”Utworzenie świetlicy przy SP
Kołaczków” z planem na 2018 rok = 100.000 zł.
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4. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. ”Rozbudowa garażu dla OSP 

Wola Wierzbowska” z planem na 2018 rok = 22.694,70 zł. 

5. Zmiana załącznika nr 10 do uchwały budżetowej polegająca na 

wprowadzeniu kwoty funduszu sołeckiego miejscowości Łęki – 11.017,28 zł. 

Łącznie fundusz sołecki w Gminie Opinogóra Górna wynosi 453.410,15 zł. 

6. Zmiana kwoty planu wydatków bieżących na rok 2018 łącznie o 70.000 zł 

dotyczącej wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Opinogóra 

Górna z kwoty 440.000 zł do kwoty 504.000 zł oraz wynagrodzenia 

agencyjno-prowizyjnego dla  inkasentów z 13.000 zł na 19.000 zł 

7. Zmiana kwoty planu dochodów bieżących na rok 2018 łącznie o  70.000 zł                    

z tytułu wpływów z opłaty za wywóz odpadów komunalnych. 

 

Plan dochodów budżetu gminy po wprowadzonych autopoprawkach 

wynosi 23.370.000 zł. W tym plan dochodów bieżących wnosi:  

     22.961.374 zł a dochodów majątkowych wynosi: 408.626 zł. 

 

 Plan wydatków budżetu gminy po wprowadzonych autopoprawkach 

wynosi: 25.820.000 zł. W tym plan wydatków bieżących wynosi: 20.144.000 zł 

(78 % wydatków ogółem) a  wydatków majątkowych wynosi: 5.676.000 zł (22 

% wydatków ogółem). 

 

W wyniku zwiększenia planu wydatków majątkowych na łączną kwotę  

1.450.000 zł zmienia się deficyt budżetu gminy na rok 2018 oraz plan 

przychodów i  rozchodów na 2018 r. 

 

Deficyt budżetu gminy na 2018 rok po wprowadzonych autopoprawkach wnosi  

2.450.000 zł. Zostanie on sfinansowany następująco: 

 

- pożyczką z WFOŚ i GW w kwocie 1.441.800 zł; 

- kredytem bankowym w kwocie 456.694,70 zł; 

- wolnymi środkami w kwocie 312.505,30 zł; 

- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 239.000 zł. 

Łączne przychody budżetu gminy na rok 2018 wynoszą 3.450.000 zł. 

Plan rozchodów budżetu gminy na 2018 rok wynosi 1.000.000 zł i dotyczy 

spłaty kredytów i pożyczek. Spłata pożyczek i kredytów w 2018 roku zostanie 

pokryta nadwyżką z lat ubiegłych. 

4. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. ”Rozbudowa garażu dla OSP
Wola Wierzbowska” z planem na 2018 rok = 22.694,70 zł.

5. Zmiana załącznika nr 10 do uchwały budżetowej polegająca na
wprowadzeniu kwoty funduszu sołeckiego miejscowości Łęki — 11.017,28 zł.
Łącznie fundusz sołecki w Gminie Opinogóra Górna wynosi 453.410,15 zł.

6. Zmiana kwoty planu wydatków bieżących na rok 2018 łącznie 0 70.000 zł
dotyczącej wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Opinogóra
Górna z kwoty 440.000 zł do kwoty 504.000 zł oraz wynagrodzenia
agencyjno-prowizyjnego dla inkasentów z 13.000 zł na 19.000 zł

7. Zmiana kwoty planu dochodów bieżących na rok 2018 łącznie 0 70.000 zł
z tytułu wpływów z opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

Plan dochodów budżetu gminy po wprowadzonych autopoprawkach
wynosi 23.370.000 zł. W tym plan dochodów bieżących wnosi:
22.961.374 zł a dochodów majątkowych wynosi: 408.626 zł.

Plan wydatków budżetu gminy po wprowadzonych autopoprawkach
wynosi: 25.820.000 zł. W tym plan wydatków bieżących wynosi: 20.144.000 zł
(78 % wydatków ogółem) a wydatków majątkowych wynosi: 5.676.000 zł (22
% wydatków ogółem).

W wyniku zwiekszenia planu wydatków majątkowych na łączną kwotę
1.450.000 zł zmienia sie deficyt budżetu gminy na rok 2018 oraz plan
przychodów i rozchodów na 2018 r.

Deficyt budżetu gminy na 2018 rok po wprowadzonych autopoprawkach wnosi
2.450.000 zł. Zostanie on sfinansowany nastepująco:

- pożyczką z WFOŚ i GW w kwocie 1.441.800 zł;
- kredytem bankowym w kwocie 456.694,70 zł;
- wolnymi środkami w kwocie 312.505,30 zł;
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 239.000 zł.
Łączne przychody budżetu gminy na rok 2018 wynoszą 3.450.000 zł.
Plan rozchodów budżetu gminy na 2018 rok wynosi 1.000.000 zł i dotyczy
spłaty kredytów i pożyczek. Spłata pożyczek i kredytów w 2018 roku zostanie
pokryta nadwyżką z lat ubiegłych.
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Po odczytaniu autopoprawek do projektu budżetu na 2018 rok Przewodnicząca 

poprosiła o ich przegłosowanie. 

Rada Gmina w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 14, 

jednogłośnie przyjęła autopoprawki do budżetu gminy. 

 

  Pani Ewa Wójcik  Skarbnik Gminy odczytała uchwałę Nr Ci.410.2017 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 

grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy 

Opinogóra Górna projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok oraz możliwości 

sfinansowania deficytu. 

 Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy wniosła                           

o podjęcie Uchwały Budżetowej na 2018 rok. 

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

14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę Budżetową na 2018 rok. 

 

Pk. 6 

 Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej dotyczą: 

- zaktualizowania kwoty dochodów budżetu gminy na rok 2017                                      

= 23 820 218,68 zł w tym: dochody bieżące = 23 445 549,68 zł; dochody 

majątkowe = 374 669 zł, 

- zaktualizowania kwoty wydatków budżetu gminy na rok 2017                                      

= 27 145 913,38 zł w tym wydatki bieżące = 20 898 008, 23 zł; wydatki 

majątkowe = 6 247 905, 15 zł. 

Plan budżetu Gminy Opinogóra Górna na 2017 rok zamyka się deficytem                         

w kwocie 3 325 694, 70 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 

2 267 494, 70 zł i pożyczką z WFOŚ i GW w kwocie 1 058 200 zł. 

W 2017 roku planuje się zgodnie z planem rozchodów budżetu spłaty wcześniej 

zaciągniętych rat kredytów na kwotę 732, 000 zł. 

 

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

uczestniczyło 14, jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna. 

 

Pk. 7 

  Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zmiany w uchwale 

budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2017 r. 

Wyjaśniła, że wprowadza się zmiany w planie dochodów  i wydatków budżetu 

gminy na 2017 r, które dotyczą: 

- zwiększenia dochodów budżetu gminy na rok 2017 o kwotę 294 844,92 zł; 

Po odczytaniu autopoprawek do projektu budżetu na 2018 rok Przewodnicząca
poprosiła o ich przegłosowanie.
Rada Gmina W głosowaniu jawnym na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 14,
jednogłośnie przyjęła autopoprawki do budżetu gminy.

Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy odczytała uchwałę Nr Ci.410.2017
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5
grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy
Opinogóra Górna projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok oraz możliwości
sfinansowania deficytu.

Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy wniosła
o podjęcie Uchwały Budżetowej na 2018 rok.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji uczestniczyło
14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę Budżetową na 2018 rok.

Pk. 6
Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zmiany Wieloletniej

Prognozy Finansowej dotyczą:
- zaktualizowania kwoty dochodów budżetu gminy na rok 2017
= 23 820 218,68 zł w tym: dochody bieżące = 23 445 549,68 zł; dochody
majątkowe = 374 669 zł,
- zaktualizowania kwoty wydatków budżetu gminy na rok 2017
= 27 145 913,38 zł w tym wydatki bieżące = 20 898 008, 23 zł; wydatki
majątkowe = 6 247 905, 15 zł.
Plan budżetu Gminy Opinogóra Górna na 2017 rok zamyka się deficytem
w kwocie 3 325 694, 70 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie
2 267 494, 70 zł i pożyczką z WFOŚ i GW w kwocie 1 058 200 zł.
W 2017 roku planuje się zgodnie z planem rozchodów budżetu spłaty wcześniej
zaciągniętych rat kredytów na kwotę 732, 000 zł.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

Pk. 7
Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zmiany w uchwale

budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2017 r.
Wyjaśniła, że wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu
gminy na 2017 r, które dotyczą:
- zwiększenia dochodów budżetu gminy na rok 2017 o kwotę 294 844,92 zł;
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- zmniejszenia dochodów budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 72 429, 92 zł. 

Plan dochodów budżetu gminy ogółem 23 820 218, 68 zł w tym dochody 

bieżące w kwocie 23 445 549, 68 zł i dochody majątkowe w kwocie  374 669 zł 

- zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 345 88 zł, 

- zmniejszenia wydatków budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 1 250 778,30 zł. 

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 27 145 913,38 zł w tym Wydatki 

bieżące w kwocie 20 898 008, 23 zł i wydatki majątkowe w kwocie 

6 247 905,15 zł. 

 

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

uczestniczyło 14, jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2017. 

 

Pk.8 

Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła konieczność podjęcia uchwały 

zmieniającej uchwałę Nr XXII/133/2017 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 

14 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z 

wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Wyjaśniła, że w związku z trudnościami w realizacji zadania pn.”Rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Opinogórze Górnej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej 

w Opinogórze Górnej i w Opinogórze Dolnej” polegającymi na zmianie 

technologii z wykopów otwartych na metodę bezwykopową (przewierty, 

przeciski), wycofanie zgody właściciela na wejście z inwestycją na 

nieruchomość oraz trudne warunki pogodowe zakończenie zadania przesuwamy 

na 2018 r. Plan wydatków na 2017 rok wynosi 2 673 452, 49 zł a na rok 2018 

1 127 305,30 zł. Zadanie realizujemy przy udziale preferencyjnej 

długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                  

i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2 500 000 zł. W związku                          

z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2018 musimy wystąpić                       

o aneksowanie umowy pożyczki z WFOŚ i GW. Pożyczka zostanie wypłacona 

w 2 transzach następująco: 

I transza w 2017 roku w kwocie  1 058 200 zł, 

II transza w 2018 roku w kwocie 1 441 800 zł. 

 W związku ze zmianą wypłaty transz pożyczki zmieni się harmonogram 

spłat pożyczki. Spłaty rat pożyczki następować będą w latach 2018 – 2022 w 

kwocie po 500 000 zł. O umorzenie pożyczki można wnioskować będzie po 

spłacie 50% kwoty pożyczki. Kwota umorzenia wynosi od 10 do 50 % 

- zmniejszenia dochodów budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 72 429, 92 zł.
Plan dochodów budżetu gminy ogółem 23 820 218, 68 zł W tym dochody
bieżące W kwocie 23 445 549, 68 zł i dochody majątkowe w kwocie 374 669 zł
- zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 345 88 zł,
- zmniejszenia wydatków budżetu gminy na 2017 rok 0 kwotę 1 250 778,30 zł.
Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 27 145 913,38 zł wtym Wydatki
bieżące w kwocie 20 898 008, 23 zł i wydatki majątkowe w kwocie
6 247 905,15 zł.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie zmian w uchwale
budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2017.

Pk.8
Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła konieczność podjęcia uchwały
zmieniającej uchwałę Nr XXII/133/2017 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia
14 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z
wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wyjaśniła, że w związku z trudnościami w realizacji zadania pn.”Rozbudowa
oczyszczalni ścieków w Opinogórze Górnej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej
w Opinogórze Górnej i w Opinogórze Dolnej” polegającymi na zmianie
technologii z wykopów otwartych na metodę bezwykopową (przewierty,
przeciski), wycofanie zgody właściciela na wejście z inwestycją na
nieruchomość oraz trudne warunki pogodowe zakończenie zadania przesuwamy
na 2018 r. Plan wydatków na 2017 rok wynosi 2 673 452, 49 zł a na rok 2018
1 127 305,30 zł. Zadanie realizujemy przy udziale preferencyjnej
długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2 500 000 zł. W związku
z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2018 musimy wystąpić
o aneksowanie umowy pożyczki z WFOŚ i GW. Pożyczka zostanie wypłacona
w 2 transzach następująco:

I transza w 2017 roku w kwocie 1 058 200 zł,

II transza w 2018 roku w kwocie 1 441 800 zł.

W związku ze zmianą wypłaty transz pożyczki zmieni się harmonogram
spłat pożyczki. Spłaty rat pożyczki następować będą w latach 2018 — 2022 w
kwocie po 500 000 zł. O umorzenie pożyczki można wnioskować będzie po
spłacie 50% kwoty pożyczki. Kwota umorzenia wynosi od 10 do 50 %
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wysokości pożyczki i uzależniona jest od wielu czynników, m.in. wysokości 

wskaźnika danej gminy, charakteru zadania, itp. Wysokość umorzenia dla naszej 

gminy wynosi 30 %, co stanowi 750 000 zł. Kwotę umorzenia należy 

przeznaczyć w terminie 2 lat od daty umorzenia na zadania z zakresu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej. 

 Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy wniosła                          

o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/133/2017 Rady Gminy 

Opinogóra Górna z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia 

długoterminowej pożyczki z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                    

i Gospodarki Wodnej. 

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

uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę                           

Nr XXII/133/2017 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 14 lutego 2017 r.                      

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Pk.9 

 

 Pani Ewa  Żórawska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

wyjaśniła, że głównym celem Gminnego Programu Profilaktyki                                            

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

jest podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożywania napojów 

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz zmiany struktury spożycia 

alkoholu i narkotyków oraz zmniejszenie rozmiarów problemów aktualnie  

występujących. Poinformowała, ze w Programie przewiduje się realizację 

następujących zadań: 

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej ii rehabilitacyjnej dla 

osób  uzależnionych od alkoholu i narkotyków; 

- udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane                                

z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, pomocy psychospołecznej i prawnej; 

- prowadzenie publicznej profilaktycznej działalności informacyjnej                        

i edukacyjnej; 

- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych; 

- zapewnienie optymalnych warunków organizacyjnych i finansowych dla 

skutecznej realizacji Programu, 

- doposażenie punktu konsultacyjno-informacyjnego. 

 

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

uczestniczyło 14, jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego 
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wysokości pożyczki i uzależniona jest od wielu czynników, m.in. wysokości
wskaźnika danej gminy, charakteru zadania, itp. Wysokość umorzenia dla naszej
gminy wynosi 30 %, co stanowi 750 000 zł. Kwotę umorzenia należy
przeznaczyć w terminie 2 lat od daty umorzenia na zadania z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej.

Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy wniosła
o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/133/2017 Rady Gminy
Opinogóra Górna z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę
Nr XXII/133/2017 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pk.9

Pani Ewa Żórawska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
wyjaśniła, że głównym celem Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
jest podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożywania napojów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz zmiany struktury spożycia
alkoholu i narkotyków oraz zmniejszenie rozmiarów problemów aktualnie
występujących. Poinformowała, ze w Programie przewiduje się realizację
następujących zadań:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej ii rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków;

- udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane
z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, pomocy psychospołecznej i prawnej;

- prowadzenie publicznej profilaktycznej działalności informacyjnej
i edukacyjnej;

- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych;
- zapewnienie optymalnych warunków organizacyjnych i finansowych dla

skutecznej realizacji Programu,
- doposażenie punktu konsultacyjno-informacyjnego.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego



 11 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. 

 

Pk.11 

 Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy odczytała list od  

Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Tyszka dot. 

organizacji wyborów samorządowych. 

 Pan Waldemar Lewicki sołtys sołectwa Chrzanówek zapytał czy byłaby 

możliwość wykonania odwodnienia przebudowywanej drogi w miejscowości 

Chrzanówek od strony pól. 

 Pani Janina Pikus Sołtys  sołectwa Wierzbowo zgłosiła problem 

zalewania drogi, poinformowała, że woda zalewa sklep i strażnicę. 

 Pan Jerzy Komorowski radny  poinformował, że sytuacja zaczyna się 

pogarszać. Po ostatnich rozmowach z mieszkańcami wiem, że Pan Grochowski 

zgadza się by odwodnienie było przeprowadzone przez jego posesję.  

Nadmienił, że problem ten zgłaszał na zebraniu dotyczącym podziału funduszu 

sołeckiego, ale mieszkańcy zdecydowali, że pieniądze przeznaczą na remont 

dróg.  

Zasugerował by zwrócić się z tym problem do powiatu bo niszczy się droga 

powiatowa. 

 

Pk. 12 
 

 Pan wójt gminy wyjaśnił: 

- w Chrzanówku została zaprojektowana przebudowa drogi gminnej, 

przeanalizujemy wnikliwie zgłaszany wniosek i jeśli będzie to możliwe i 

zasadne, to zrobimy stosowne zmiany w dokumentacji projektowej; 

- sprawa dotycząca Wierzbowa, wygląda to bardzo źle, woda momentami płynie 

prawie całą szerokością drogi. Problem ten powstał bardzo dawno wtedy gdy 

zaczęto budować meliorację. Rozmawiałem z kierownikiem Powiatowego 

Zarządu Dróg. Rozwiązanie tego problemu wiąże się z uzyskaniem zgód 

właścicieli, stosownych pozwoleń administracyjnych, a przede wszystkim 

zabezpieczenia środków finansowych. Jednym z sugerowanych rozwiązań jest 

zrobienie odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej i drogi gminnej w kierunku do 

lasu. Zmiana ta teoretycznie jest możliwa. Mieszkańcy mogli by np. zrobić 

zebranie i zmienić przeznaczenie funduszu sołeckiego na pomoc dla powiatu w 

zakresie przebudowy odwodnienia drogi powiatowej. 

 Pan wójt gminy poinformował radnych i sołtysów o tym , że występujemy 

o odznaczenia dla małżeństw, które przeżyły ze sobą 50 lat. Może są 

małżeństwa, które wspólnie przeżyły więcej lat? Prosimy o taką informację                 

i zaproponujemy jubilatom oficjalne uhonorowanie ich jubileuszy. 

Poruszył sprawę szczepienia psów, jest to prośba od lekarzy, ale urząd też 

nalega by dopełniać obowiązku szczepień. Poinformował również, że 

ll

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

Pk.11
Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy odczytała list od

Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Tyszka dot.
organizacji wyborów samorządowych.

Pan Waldemar Lewicki sołtys sołectwa Chrzanówek zapytał czy byłaby
możliwość wykonania odwodnienia przebudowywanej drogi w miejscowości
Chrzanówek od strony pól.

Pani Janina Pikus Sołtys sołectwa Wierzbowo zgłosiła problem
zalewania drogi, poinformowała, że woda zalewa sklep i strażnice.

Pan Jerzy Komorowski radny poinformował, że sytuacja zaczyna sie
pogarszać. Po ostatnich rozmowach z mieszkańcami wiem, że Pan Grochowski
zgadza sie by odwodnienie było przeprowadzone przez jego posesje.
Nadmienił, że problem ten zgłaszał na zebraniu dotyczącym podziału funduszu
sołeckiego, ale mieszkańcy zdecydowali, że pieniądze przeznaczą na remont
dróg.
Zasugerował by zwrócić się z tym problem do powiatu bo niszczy się droga
powiatowa.

Pk. 12

Pan wójt gminy wyjaśnił:
- w Chrzanówku została zaprojektowana przebudowa drogi gminnej,
przeanalizujemy wnikliwie zgłaszany wniosek i jeśli będzie to możliwe i
zasadne, to zrobimy stosowne zmiany w dokumentacji projektowej ;
- sprawa dotycząca Wierzbowa, wygląda to bardzo źle, woda momentami płynie
prawie całą szerokością drogi. Problem ten powstał bardzo dawno wtedy gdy
zaczęto budować melioracje. Rozmawiałem z kierownikiem Powiatowego
Zarządu Dróg. Rozwiązanie tego problemu wiąże sie z uzyskaniem zgód
właścicieli, stosownych pozwoleń administracyjnych, a przede wszystkim
zabezpieczenia środków finansowych. Jednym z sugerowanych rozwiązań jest
zrobienie odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej i drogi gminnej w kierunku do
lasu. Zmiana ta teoretycznie jest możliwa. Mieszkańcy mogli by np. zrobić
zebranie i zmienić przeznaczenie funduszu sołeckiego na pomoc dla powiatu w
zakresie przebudowy odwodnienia drogi powiatowej.

Pan wójt gminy poinformował radnych i sołtysów o tym , że wystepujemy
o odznaczenia dla małżeństw, które przeżyły ze sobą 50 lat. Może są
małżeństwa, które wspólnie przeżyły więcej lat? Prosimy o taką informacje
i zaproponujemy jubilatom oficjalne uhonorowanie ich jubileuszy.
Poruszył sprawe szczepienia psów, jest to prośba od lekarzy, ale urząd też
nalega by dopełniać obowiązku szczepień. Poinformował również, że
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uczestniczył w spotkaniach wigilijnych, miedzy innymi w świetlicy w 

Opinogórze Górnej, gdzie dzieci przygotowały okolicznościowy spektakl. Było 

to bardzo ładne przedstawienie, widać było duże zaangażowanie zarówno dzieci 

jak i pań opiekunek, które to zorganizowały. Dziękujemy im bardzo. 

  Na koniec pan wójt gminy złożył wszystkim zebranym świąteczne                  

i noworoczne życzenia. 

 

 

 

Pk.13 

 

 Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Pani Jolanta Grochowska 

Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XXX Sesji Rady Gminy. 

 

 

 Protokółowała:                     Przewodniczący Rady Gminy 

  

Elżbieta  Pełka-Karpińska         Jolanta Grochowska 
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