
 

P R O T O K Ó Ł  Nr XXXIII/2018 

z  XXXIII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej  

w dniu 7 maja 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. 12
00 

. 

 

Stan radnych   - 15 

Uczestniczyło   - 12 

Nieobecni radni: 

Adam Rzepliński 

Joanna Krakowska 

Jarosław Czarnecki 

 

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 

 

 

Pkt 1 

  

 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska powitała radnych  

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 XXXII Sesji Rady Gminy. 

3. Wolne wnioski i zapytania dotyczące uchwał sesyjnych. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Opinogóra Górna. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 

Opinogóra Górna na rok 2018. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji spółkom wodnym, trybu 

postepowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania. 

P R 0 T 0 K ó Ł Nr XXXIII/2018
z XXXIII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej
W dniu 7 maja 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. 1200.

Stan radnych - 15
Uczestniczyło - 12
Nieobecni radni:
Adam Rzepliński
Joanna Krakowska
Jarosław Czarnecki

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

Pkt 1

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska powitała radnych
gminy i pracowników Urzędu Gminy.

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

Porządek obrad sesji przewidywał:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy.
Wolne wnioski i zapytania dotyczące uchwał sesyjnych.
Podjęcie uchwały W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Opinogóra Górna.

PWN:—*

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji spółkom wodnym, trybu
postepowania W sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
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7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Opinogóra Górna na lata 2018 – 2022. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym 

Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2021. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania 

członków zespołu interdyscyplinarnego oraz określenia szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania. 

10. Wolne wnioski i zapytania 

11.  Sprawy bieżące. 

12.  Zamknięcie obrad. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska na wniosek Wójta 

Gminy zgłosiła wniosek o wykreślenie z porządku obrad pkt 7 dotyczącego 

podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Opinogóra Górna na lata 2018 – 2022. 

Wniosek został przyjęty przez radnych jednogłośnie. 

  

Pkt 2 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska poinformowała,  

że protokół z XXXII 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       

12  radnych , uczestniczyło 12 - jednogłośnie przyjęto protokół  bez zmian.  

 

Pkt 3 

 Wolne wnioski i zapytania dotyczące uchwał sesyjnych – brak. 

  

Pkt 4 

 Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zmiany Wieloletniej 

prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna. Poinformowała, że  zmiany 

dotyczą zaktualizowania kwoty dochodów budżetu gminy na rok 2018 tj. 

łącznie dochody budżetu gminy na 2018 rok wynoszą 23 894 881,29 zł w tym: 

dochody bieżące  23 477 411, 18 zł; dochody majątkowe 417 470,11 zł. oraz 

zaktualizowania kwoty wydatków budżetu gminy na rok 2018 tj. łącznie 

wydatki budżetu gminy na rok 2018 wynoszą 27 494 881, 20 zł w tym wydatki 

bieżące 20 983 528, 74 zł; wydatki majątkowe 6 511 352,55 zł. 

Budżet Gminy na rok 2018 zamyka się deficytem w kwocie 3 600 000 zł. 

Zostanie pokryty  wolnymi środkami w kwocie 1 701 505, 30 zł, kredytem 

bankowym w kwocie  456 694,70 zł oraz pożyczką z WFOŚ i GW w kwocie 

1 441 800 zł. W roku 2018 planuje się zgodnie  z planem rozchodów budżetu 

7. Podjęcie uchwały W sprawie Wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Opinogóra Górna na lata 2018 — 2022.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym
Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2017 — 2021.

9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków zespołu interdyscyplinamego oraz określenia szczegółowych
warunków jego funkcjonowania.

10.Wolne wnioski i zapytania
1 1. Sprawy bieżące.
12. Zamkniecie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska na wniosek Wójta
Gminy zgłosiła wniosek o wykreślenie z porządku obrad pkt 7 dotyczącego
podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Opinogóra Górna na lata 2018 — 2022.

Wniosek został przyjety przez radnych jednogłośnie.

Pkt 2
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska poinformowała,

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

Uwag do protokołu nie było, w wyniku głosowania jawnego, na stan
12 radnych , uczestniczyło 12 - jednogłośnie przyjeto protokół bez zmian.

Pkt 3
Wolne wnioski i zapytania dotyczące uchwał sesyjnych — brak.

Pkt 4
Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zmiany Wieloletniej

prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna. Poinformowała, że zmiany
dotyczą zaktualizowania kwoty dochodów budżetu gminy na rok 2018 tj.
łącznie dochody budżetu gminy na 2018 rok wynoszą 23 894 881,29 zł w tym:
dochody bieżące 23 477 411, 18 zł; dochody majątkowe 417 470,11 zł. oraz
zaktualizowania kwoty wydatków budżetu gminy na rok 2018 tj. łącznie
wydatki budżetu gminy na rok 2018 wynoszą 27 494 881, 20 zł w tym wydatki
bieżące 20 983 528, 74 zł; wydatki majątkowe 6 511 352,55 zł.
Budżet Gminy na rok 2018 zamyka się deficytem w kwocie 3 600 000 zł.
Zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 1 701505, 30 zł, kredytem
bankowym w kwocie 456 694,70 zł oraz pożyczką z WFOŚ i GW w kwocie
1 441 800 zł. W roku 2018 planuje się zgodnie z planem rozchodów budżetu
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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 2018 rok wynosi 

4,94%. Natomiast dopuszczalny (maksymalny) wskaźnik spłaty zobowiązań 

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

o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 

w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) na 2018 rok wynosi 

14,34%. Planowane zadłużenie Gminy Opinogóra Górna na koniec 2018 r. 

wyniesie 4 536 694,70 zł. 

 

 Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy wyjaśnił, że zmiany w wykazie 

przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą:  

- zwiększenia planu wydatków majątkowych 0 15 000 zł na zadaniu pn. 

„Ścieżka pieszo – rowerowa stanowiąca proekologiczny szlak turystyczno-

dydaktyczny w Opinogórze Górnej”. W wyniku rozeznania cenowego na to 

zadanie zaistniała konieczność zwiększenia planu. 

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa jakości powietrza 

poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Opinogóra Górna – etap II”                     

z planem na 2018 rok  45 000 zł (opracowanie dokumentacji) a na 2019 rok 

1 800 000 zł. Zadanie to przewiduje w roku 2019 wymianę kotłów c.o 

zainteresowanym mieszkańcom gminy. Realizację zadania uzależnia się od 

uzyskanego dofinansowania (80%  wartości zadania). 

 Zmiany w wydatkach na programy, projekty dotyczą: 

- zmniejszenia planu wydatków majątkowych o 80 000 zł na zadaniu 

termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie. Środki z tego 

zadania przeznaczamy na: 

- poprawę jakości powietrza poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy 

Opinogóra Górna – etap II”; 

- „Ścieżka pieszo-rowerowa stanowiąca proekologiczny szlak turystyczno-

dydaktyczny w Opinogórze Górnej; 

- na dotację celową  na zadania zlecone do realizacji spółkom wodnym. 

 

Rada Gmina w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 12 radnych 

jednogłośnie podjęła uchwałę w  sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Opinogóra Górna. 

Pkt 5 

 Pani Ewa Wójcik Skarbnik gminy omówiła zmiany w uchwale 

budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2018. 

Wyjaśniła, że wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy: 

- zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 22 108,59 zł; 

- zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 22 108,59 zł. 

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 2018 rok wynosi
4,94%. Natomiast dopuszczalny (maksymalny) wskażnik spłaty zobowiązań
określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczony w oparciu
o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskażnik ustalony
w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) na 2018 rok wynosi
14,34%. Planowane zadłużenie Gminy Opinogóra Górna na koniec 2018 r.
wyniesie 4 536 694,70 zł.

Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy wyjaśnił, że zmiany w wykazie
przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą:
- zwiększenia planu wydatków majątkowych 0 15 000 zł na zadaniu pn.
„Ścieżka pieszo — rowerowa stanowiąca proekologiczny szlak turystyczno-
dydaktyczny w Opinogórze Gómej”. W wyniku rozeznania cenowego na to
zadanie zaistniała konieczność zwiększenia planu.
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa jakości powietrza
poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Opinogóra Górna — etap II”
z planem na 2018 rok 45 000 zł (opracowanie dokumentacji) a na 2019 rok
1800 000 zł. Zadanie to przewiduje w roku 2019 wymianę kotłów c.o
zainteresowanym mieszkańcom gminy. Realizację zadania uzależnia się od
uzyskanego dofinansowania (80% wartości zadania).

Zmiany w wydatkach na programy, projekty dotyczą:
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych o 80 000 zł na zadaniu
termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie. Środki z tego
zadania przeznaczamy na:
- poprawę jakości powietrza poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy
Opinogóra Górna — etap II”;
- „Ścieżka pieszo-rowerowa stanowiąca proekologiczny szlak turystyczno-
dydaktyczny w Opinogórze Górnej;
- na dotację celową na zadania zlecone do realizacji spółkom wodnym.

Rada Gmina w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 12 radnych
jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Opinogóra Górna.
%

Pani Ewa Wójcik Skarbnik gminy omówiła zmiany w uchwale
budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2018.
Wyjaśniła, że wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:
- zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 22 108,59 zł;
- zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 22 108,59 zł.
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Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 23 894 881,29 w tym dochody 

bieżące w kwocie 23 477 411, 18 zł, dochody majątkowe w kwocie                   

417 470,11 zł. 

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2018: 

- zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 103 820,90 zł; 

- zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 103 820,90 zł. 

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 27 494 881,29 zł w tym wydatki 

bieżące w kwocie 20 983 528,74 zł, wydatki majątkowe w kwocie                      

6 511 352,55 zł. 

  

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 12 radnych 

jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 

Opinogóra Górna na rok 2018. 

 

Pkt 6 

 Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zasady udzielenia dotacji 

celowej spółkom wodnym, trybu postepowania w sprawie udzielenia dotacji                     

i sposobu jej rozliczania. 

Poinformowała, że spółki wodne mogą otrzymać dotacje celowe na realizację 

zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na 

finansowanie lub dofinansowanie realizowanych inwestycji na terenie Gminy 

Opinogóra Górna. W przypadku ubiegania się o przedmiotową dotację przez 

spółki wodne prowadzące działalność gospodarczą, udzielone dofinansowanie 

stanowić będzie pomoc de minimis. Wysokość udzielonej dotacji nie może 

przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania. Przyznanie pomocy finansowej 

następuje na podstawie pisemnego wniosku spółki wodnej, składanego do Wójta 

Gminy Opinogóra Górna. Informację o możliwości złożenia wniosku o dotację 

podaje się publicznej wiadomości przez umieszczenie w Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy Opinogóra Górna oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń                   

w Urzędzie Gminy. 

Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej podejmuje Wójt Gminy po uzyskaniu 

opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, finansów i Rolnictwa Rady 

Gminy Opinogóra Górna mając na względzie wysokość środków 

przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy oraz ocenę możliwości realizacji 

zadania poprzez wnioskodawcę i znaczenia zadania dla gospodarki wodnej. 

Spółka wodna zobowiązana jest do rozliczenia dotacji, które następuje w formie 

sprawozdania z realizacji zadania. 
 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 12 radnych 

jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej 

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 23 894 881,29 W tym dochody
bieżące W kwocie 23 477 411, 18 zł, dochody majątkowe w kwocie
417 470,11 zł.
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2018:
- zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 103 820,90 zł;
- zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 103 820,90 zł.
Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 27 494 881,29 zł w tym wydatki
bieżące w kwocie 20 983 528,74 zł, wydatki majątkowe w kwocie
6 511 352,55 zł.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 12 radnych
jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
Opinogóra Górna na rok 2018.

Pkt 6
Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zasady udzielenia dotacji

celowej spółkom wodnym, trybu postepowania w sprawie udzielenia dotacji
i sposobu jej rozliczania.
Poinformowała, że spółki wodne mogą otrzymać dotacje celowe na realizację
zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na
finansowanie lub dofmansowanie realizowanych inwestycji na terenie Gminy
Opinogóra Górna. W przypadku ubiegania się o przedmiotową dotację przez
spółki wodne prowadzące działalność gospodarczą, udzielone dofinansowanie
stanowić będzie pomoc de minimis. Wysokość udzielonej dotacji nie może
przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania. Przyznanie pomocy finansowej
następuje na podstawie pisemnego wniosku spółki wodnej, składanego do Wójta
Gminy Opinogóra Górna. Informację o możliwości złożenia wniosku o dotację
podaje się publicznej wiadomości przez umieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Opinogóra Górna oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy.
Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej podejmuje Wójt Gminy po uzyskaniu
opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, fmansów i Rolnictwa Rady
Gminy Opinogóra Górna mając na względzie wysokość środków
przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy oraz ocenę możliwości realizacji
zadania poprzez wnioskodawcę i znaczenia zadania dla gospodarki wodnej.
Spółka wodna zobowiązana jest do rozliczenia dotacji, które następuje w formie
sprawozdania z realizacji zadania.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 12 radnych
jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej
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spółkom wodnym, trybu postepowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu 

jej rozliczania. 

 

Pkt 7 

Pani Ewa Żórawska kierownik GOPS omówiła konieczność 

wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy                   

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2021. 

 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 12 radnych 

jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym 

Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2021. 

 

Pkt 8 

 Pani  Ewa Żórawska kierownik GOPS omówiła tryb i sposób 

powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowe warunki jego 

funkcjonowania. Wyjaśniła, że zadaniem Zespołu jest integrowanie                                

i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności: 

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; 

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie 

mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku; 

- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; 

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach 

udzielania pomocy w środowisku lokalnym; 

- inicjowanie działań w stosunku  do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 

Pan Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 12 

radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie określenia trybu i sposobu 

powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowe warunki jego 

funkcjonowania. 

 

Pkt 9 

 Pan Jerzy Klimkowski zwrócił się z prośbą o remont drogi gminnej                         

w miejscowości Przedwojewo na odcinku 50 m oraz spytał na jakim etapie jest 

sprawa boiska w Przedwojewie. 

 Pan Jerzy Komorowski poinformował, że w Woli Wierzbowskiej na 

połączeniu garażu strażackiego z budynkiem świetlicy cieknie woda. 

spółkom wodnym, trybu postepowania W sprawie udzielenia dotacji i sposobu
jej rozliczania.

Pkt 7
Pani Ewa Żórawska kierownik GOPS omówiła konieczność

wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 — 2021.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 12 radnych
jednogłośnie podjeła uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym
Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2017 — 2021.

w
Pani Ewa Żórawska kierownik GOPS omówiła tryb i sposób

powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinamego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowe warunki jego
funkcjonowania. Wyjaśniła, że zadaniem Zespołu jest integrowanie
i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności:
- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie
majacych na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach
udzielania pomocy w środowisku lokalnym;
- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujacych przemoc w rodzinie.

Pan Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 12
radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie określenia trybu i sposobu
powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinamego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowe warunki jego
funkcjonowania.

Pkt 9
Pan Jerzy Klimkowski zwrócił się z prośbą o remont drogi gminnej

w miejscowości Przedwojewo na odcinku 50 m oraz spytał na jakim etapie jest
sprawa boiska w Przedwojewie.

Pan Jerzy Komorowski poinformował, że w Woli Wierzbowskiej na
połączeniu garażu strażackiego z budynkiem świetlicy cieknie woda.
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W imieniu mieszkańców Wierzbowa podziękował Wójtowi Gminy za zrobienie 

odwodnienia w tej miejscowości. 

 Pan Adam Gąsiorowski zapytał na jakim etapie jest sprawa działki nr 37/1 

w miejscowości Chrzanówek. 

 

Pkt 10 
 

 Pan Wójt Gminy wyjaśnił: 

- w dniu 11 maja br. będzie spotkanie Komisji drogowej, sprawę remontu drogi 

w Przedwojewie przekaże Panu Kulaszewskiemu; 

- w dniu 9 maja br. zostanie podpisana pomiędzy Krajowym Ośrodkiem 

Wsparcia Rolnictwa, a Gminą Opinogóra Górna umowa nieodpłatnego 

przeniesienia na rzecz Gminy Opinogóra Górna własności działki nr ew. 154/1         

o pow. 1,3390 ha z obrębu Przedwojewo. Nieruchomość zostanie przekazana                  

z przeznaczeniem na realizację przez gminę zadań własnych z zakresu edukacji 

publicznej, kultury i kultury fizycznej tj. pod budowę boiska sportowego i placu 

zabaw wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą; 

- w dniu 5 maja awaria została naprawiona; 

- toczy się postępowanie w Starostwie Powiatowym dot. działki nr ew. 37/1                  

w miejscowości Chrzanówek, czekamy na decyzję. 

 Poinformował, że: 

- została podpisana umowa na dofinansowanie przebudowy drogi                       

Kobylin-Kołaczków. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł. 

Inwestycję będziemy realizować, zmuszeni jesteśmy zmniejszyć zakres prac; 

- w dniu 28 kwietnia na terenie naszej gminy odbył się wyścig kolarski (mały 

wyścig pokoju) 

- w dniu 5 maja odbył się X jubileuszowy bieg miedzy zamkami z metą w 

Opinogórze Górnej. W biegu uczestniczyłem wspólnie z Prezydentem Miasta 

Ciechanów. Impreza była udana, pogoda dopisała, wręczyliśmy nagrody min. 

dla uczestnika z najlepszym czasem - mieszkańca gminy Opinogóra Górna, a 

był nim Pan Tomasz Budniak z Władysławowa. Pierwszy raz zorganizowaliśmy 

bieg dla dzieci „Śladami Zygmunta”; 

- rozpoczęły się roboty związane z przebudową dróg gminnych Łękach, 

Rembowie  i Patorach; 

- uzyskaliśmy dofinansowanie z UE na  wnioski złożone do Lokalnej Grupy 

Działania Północne Mazowsze. Dofinansowanie otrzymają 2 zadania tj. budowa 

obiektu sportowego, rekreacyjno-wypoczynkowego we Władysławowie (kwota 

dofinansowania 50.000,-) i udostępnianie ekologiczno-edukacyjnej przestrzeni 

publicznej poprzez uporządkowanie i renowację terenu zieleni w Opinogórze 

Górnej (kwota dofinansowania 48.000,-). Zadania te będą mogły być 

realizowane w roku 2019. 

 

W imieniu mieszkańców Wierzbowa podziękował Wójtowi Gminy za zrobienie
odwodnienia w tej miejscowości.

Pan Adam Gasiorowski zapytał na jakim etapie jest sprawa działki nr 37/ 1
w miejscowości Chrzanówek.

Pkt 10

Pan Wójt Gminy wyjaśnił:
- w dniu ll maja br. będzie spotkanie Komisji drogowej, sprawę remontu drogi
w Przedwojewie przekaże Panu Kulaszewskiemu;
- w dniu 9 maja br. zostanie podpisana pomiędzy Krajowym Ośrodkiem
Wsparcia Rolnictwa, a Gmina Opinogóra Górna umowa nieodpłatnego
przeniesienia na rzecz Gminy Opinogóra Górna własności działki nr ew. 154/1
o pow. 1,3390 ha z obrębu Przedwojewo. Nieruchomość zostanie przekazana
z przeznaczeniem na realizację przez gminę zadań własnych z zakresu edukacji
publicznej, kultury i kultury fizycznej tj. pod budowę boiska sportowego i placu
zabaw wraz z niezbędna infrastrukturą towarzysząca;
- w dniu 5 maja awaria została naprawiona;
- toczy się postępowanie w Starostwie Powiatowym dot. działki nr ew. 37/1
w miejscowości Chrzanówek, czekamy na decyzję.

Poinformował, że:
- została podpisana umowa na dofinansowanie przebudowy drogi
Kobylin-Kołaczków. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł.
Inwestycję będziemy realizować, zmuszeni jesteśmy zmniejszyć zakres prac;
- w dniu 28 kwietnia na terenie naszej gminy odbył się wyścig kolarski (mały
wyścig pokoju)
- w dniu 5 maja odbył się X jubileuszowy bieg miedzy zamkami z metą w
Opinogórze Górnej. W biegu uczestniczyłem wspólnie z Prezydentem Miasta
Ciechanów. Impreza była udana, pogoda dopisała, wręczyliśmy nagrody min.
dla uczestnika z najlepszym czasem - mieszkańca gminy Opinogóra Górna, a
był nim Pan Tomasz Budniak z Władysławowa. Pierwszy raz zorganizowaliśmy
bieg dla dzieci „Śladami Zygmunta”;
- rozpoczęły się roboty związane z przebudowa dróg gminnych Łękach,
Rembowie iPatorach;
- uzyskaliśmy dofinansowanie z UE na wnioski złożone do Lokalnej Grupy
Działania Północne Mazowsze. Dofinansowanie otrzymaja 2 zadania tj. budowa
obiektu sportowego, rekreacyjno-wypoczynkowego we Władysławowie (kwota
dofinansowania 50.000,-) i udostępnianie ekologiczno-edukacyjnej przestrzeni
publicznej poprzez uporządkowanie i renowację terenu zieleni w Opinogórze
Górnej (kwota dofinansowania 48.000,-). Zadania te będą mogły być
realizowane w roku 2019.
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Pkt 11 

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Pani Jolanta Grochowska 

Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XXXIII Sesji Rady Gminy. 

 

 

 Protokółowała:                     Przewodniczący Rady Gminy 

  

Elżbieta  Pełka-Karpińska         Jolanta Grochowska 

Pkt 11
Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Pani Jolanta Grochowska

Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XXXIII Sesji Rady Gminy.

Protokółowała: Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Pełka-Karpińska Jolanta Grochowska


