
 

 

 

P R O T O K Ó Ł  Nr XXXV/2018 

z  XXXV Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej  

w dniu 28 czerwca 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   - 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 

4. Ewa Żórawska- Kierownik GOPS 

 

Pkt 1 

  

 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska powitała radnych,  

sołtysów, przedstawiciela Policji, radnego powiatu, kierowników zakładu 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 XXXIV 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 zatwierdzenia dopłaty dla taryfowej grupy 

odbiorców za zbiorowe odprowadzanie ścieków do oczyszczalni                        

w miejscowości Opinogóra Górna i Pomorze. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Opinogóra Górna 

PROTOKÓŁ NrXXXV/2018
z XXXV Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej

W dniu 28 czerwca 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 - 14
Nieobecni Radni
Pan Adam Rzepliński
Spoza Rady Gminy W sesji uczestniczyli:

l.
2.
3.
4.

Pkt 1

Piotr Czyżyk - Wójt Gminy
Beata Golasińska — Sekretarz Gminy
Ewa Wójcik — Skarbnik Gminy
Ewa Żórawska- Kierownik GOPS

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska powitała radnych,
sołtysów, przedstawiciela Policji, radnego powiatu, kierowników zakładu pracy,
Wójta Gminy i pracowników Urzędu Gminy.

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

Porządek obrad sesji przewidywał:

:PPP?

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy.
Wolne wnioski i zapytania dotyczące uchwał sesyjnych.
Podjęcie uchwały W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Opinogóra Górna.
Podjęcie uchwały W sprawie zmian W uchwale budżetowej Gminy
Opinogóra Górna na rok 2018.
Podjęcie uchwały W sprawie zatwierdzenia dopłaty dla taryfowej grupy
odbiorców za zbiorowe odprowadzanie ścieków do oczyszczalni
W miejscowości Opinogóra Górna i Pomorze.
Podjęcie uchwały W sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Opinogóra Górna
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8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/219/2018 

Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie określenia 

trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad powoływania członków  Zespołu 

Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 

terenie gminy Opinogóra Górna i szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej. 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej Gminny Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 

2017 – 2021. 

12. Wolne wnioski i zapytania 

13.  Sprawy bieżące. 

14.  Zamknięcie obrad. 

 

Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy zgłosiła wniosek 

o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie dodatkowego punktu 

dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi 

Gminy Opinogóra Górna. 

 

Rada Gminy Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 14   

radnych jednogłośnie przyjęła wniosek. 

 

  Pani Jolanta Grochowska zgłosiła wniosek  wykreślenie z porządku 

obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia dopłaty 

dla taryfowej grupy odbiorców za zbiorowe odprowadzanie ścieków do 

oczyszczalni w miejscowości Opinogóra Górna i Pomorze. 

 

Rada Gminy Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 14   

radnych jednogłośnie przyjęła wniosek. 

  

Pkt 2 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska poinformowała,  

że protokół z XXXIV 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 

8. Podjęcie uchwały W sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/219/2018
Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 7 maja 2018 r. W sprawie określenia
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
lnterdyscyplinamego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad powoływania członków Zespołu
lnterdyscyplinamego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na
terenie gminy Opinogóra Górna i szczegółowych warunków jego
funkcjonowania.

10.Podjecie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej.

11.Podjecie uchwały zmieniającej Gminny Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2017 — 2021.

12.Wolne wnioski i zapytania
13. Sprawy bieżące.
14. Zamkniecie obrad.

Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy zgłosiła wniosek
o zmiane porządku obrad poprzez wprowadzenie dodatkowego punktu
dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi
Gminy Opinogóra Górna.

Rada Gminy Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 14
radnych jednogłośnie przyjeła wniosek.

Pani Jolanta Grochowska zgłosiła wniosek wykreślenie z porządku
obrad punktu dotyczącego podjecia uchwały w sprawie zatwierdzenia dopłaty
dla taryfowej grupy odbiorców za zbiorowe odprowadzanie ścieków do
oczyszczalni w miejscowości Opinogóra Górna i Pomorze.

Rada Gminy Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 14
radnych jednogłośnie przyjeła wniosek.

Pkt 2
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska poinformowała,

że protokół z XXXIV 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
15 radnych , uczestniczyło 14 - jednogłośnie przyjeto protokół bez zmian.

Pkt 3
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 Wolne wnioski i zapytania dotyczące uchwał sesyjnych  - brak 

 

  

Pkt 4 

 Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna. 

Zmiany dotyczą: 

- zaktualizowania kwoty dochodów budżetu gminy na rok 2018. Łączne 

dochody budżetu gminy na rok 2018 wynoszą  24 410 995,23 zł w tym dochody 

bieżące 23 661 155,25 zł; dochody majątkowe 749 839,98 zł.; 

- zaktualizowania kwoty wydatków budżetu gminy na 2018 rok. Łączne wydatki 

budżetu gminy na 2018 r. wynoszą 28 010 995,23 zł w tym wydatki bieżące 

21 155 142,68 zł; dochody majątkowe 6 855 852,55 zł. 

Zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących w związku                               

z otrzymanymi środkami w kwocie 614,59 zł na projekt pn. „Rozwój usług 

środowiskowych w świetlicy pod kasztanami” w Opinogórze Górnej. 

Wprowadza się plan wydatków bieżących dla zadania „Dowożenie uczniów do 

szkół w roku szkolnym 2018/2019. Plan na 2018 rok wynosi 100 000 zł, na 

2019 r. też 100 000 zł. 

 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 14 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 2018 r.  

Poinformowała, że wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków 

budżetu gminy na 2018 r. 

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 135 881,28 zł; zmniejsza się 

dochody budżetu gminy o kwotę 7 654,69 zł. Plan dochodów budżetu gminy 

ogółem wynosi 24 410 995,23 zł w tym: dochody bieżące 23 661 155 25 zł; 

dochody majątkowe 749 839,98 zł. 

Zwiększa się wydatki budżet gminy o kwotę 230 006,86 zł; zmniejsza się 

wydatki budżetu gminy o kwotę 101 780,27 zł. Plan wydatków ogółem wynosi 

28 010 995,23 zł w tym wydatki bieżące  w kwocie 21 155 142,68 zł wydatki 

majątkowe w kwocie 6 855 852,55 zł. 

  

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 14 radnych 

jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 

Opinogóra Górna na rok 2018. 

 

Pkt 6 

Wolne wnioski i zapytania dotyczące uchwał sesyjnych - brak

Pkt 4
Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zmiany Wieloletniej

Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.
Zmiany dotyczą:
- zaktualizowania kwoty dochodów budżetu gminy na rok 2018. Łączne
dochody budżetu gminy na rok 2018 wynoszą 24 410 995,23 zł w tym dochody
bieżące 23 661 155,25 zł; dochody majątkowe 749 839,98 zł.;
- zaktualizowania kwoty wydatków budżetu gminy na 2018 rok. Łączne wydatki
budżetu gminy na 2018 r. wynoszą 28 010 995,23 zł w tym wydatki bieżące
21 155 142,68 zł; dochody majątkowe 6 855 852,55 zł.
Zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących w związku
z otrzymanymi środkami w kwocie 614,59 zł na projekt pn. „Rozwój usług
środowiskowych w świetlicy pod kasztanami” w Opinogórze Górnej.
Wprowadza się plan wydatków bieżących dla zadania „Dowożenie uczniów do
szkół w roku szkolnym 2018/2019. Plan na 2018 rok wynosi 100 000 zł, na
2019 r. też 100 000 zł.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 14 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 2018 r.
Poinformowała, że wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków
budżetu gminy na 2018 r.
Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 135 881,28 zł; zmniejsza się
dochody budżetu gminy o kwotę 7 654,69 zł. Plan dochodów budżetu gminy
ogółem wynosi 24 410 995,23 zł w tym: dochody bieżące 23 661 155 25 zł;
dochody majątkowe 749 839,98 zł.
Zwiększa się wydatki budżet gminy o kwotę 230 006,86 zł; zmniejsza się
wydatki budżetu gminy o kwotę 101 780,27 zł. Plan wydatków ogółem wynosi
28 010 995,23 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 21 155 142,68 zł wydatki
majątkowe w kwocie 6 855 852,55 zł.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 14 radnych
jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
Opinogóra Górna na rok 2018.

Pkt 6
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 Pani Elżbieta Pełka-Karpińska Inspektor ds. rolnych gospodarki 

komunalnej i ochrony środowiska omówiła zasady podjęcia uchwały w sprawie 

przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy Opinogóra Górna. 

Poinformowała, że zgodnie z obowiązującym art. 19 ust. 1 ustawy o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) na 

przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym spoczywa obowiązek 

opracowania projektu dostarczania wody i odprowadzaniu ścieków. Rada 

Gminy na podstawie przedłożonego przez Zakład Usług Wodnych dla potrzeb 

Rolnictwa i Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o w Ciechanowie 

sporządza projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, 

który następnie podlega przesłaniu do zaopiniowania przez organ regulujący 

zawiadamiając o tym  Przedsiębiorstwo. Organ regulujący opiniuje projekt 

regulaminu w drodze postanowienia. Rada Gminy uchwala regulamin 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków, a następnie przekazuje go 

wojewodzie wraz z opinią.  

Regulamin określa prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego 

oraz Odbiorów usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w odę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków w tym: 

- warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług; 

- sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach; 

- warunki przyłączenia do sieci; 

- warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-

kanalizacyjnych; 

- sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

odbioru wykonanego przyłącza; 

- sposób postepowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług                              

i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci 

kanalizacyjnej ścieków; 

- standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji 

oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie 

wody i odprowadzaniu ścieków; 

- warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe           

 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 14 radnych 

jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu 

Pani Elżbieta Pełka-Karpińska Inspektor ds. rolnych gospodarki
komunalnej i ochrony środowiska omówiła zasady podjecia uchwały W sprawie
przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Opinogóra Górna.
Poinformowała, że zgodnie z obowiązującym art. 19 ust. 1 ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) na
przedsiebiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym spoczywa obowiązek
opracowania projektu dostarczania wody i odprowadzaniu ścieków. Rada
Gminy na podstawie przedłożonego przez Zakład Usług Wodnych dla potrzeb
Rolnictwa i Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Ciechanowie
sporządza projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
który następnie podlega przesłaniu do zaopiniowania przez organ regulujący
zawiadamiając o tym Przedsiebiorstwo. Organ regulujący opiniuje projekt
regulaminu w drodze postanowienia. Rada Gminy uchwala regulamin
dostarczania wody i odprowadzania ścieków, a nastepnie przekazuje go
wojewodzie wraz z opinią.
Regulamin określa prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego
oraz Odbiorów usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w ode i zbiorowego
odprowadzania ścieków w tym:
- warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług;
- sposób rozliczeń w oparciu 0 ceny i stawki opłat ustalone w taryfach;
- warunki przyłączenia do sieci;
- warunki techniczne określające możliwości dostepu do usług wodociągowo-

kanalizacyjnych;
- sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne

odbioru wykonanego przyłącza;
- sposób postepowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług

i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci

kanalizacyjnej ścieków;
- standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji

oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie

wody i odprowadzaniu ścieków;
- warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 14 radnych
jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu



 5 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Opinogóra 

Górna. 

 

Pkt 7 

Pani  Ewa Żórawska  Kierownik  GOPS  wyjaśniła że,  Mazowiecki 

Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Prawnego uchylił uchwałę                                             

Nr XXXIII/219/2018 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 7 maja 2018 r.                        

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania, zachodzi więc konieczność 

uchylenia tej uchwały. 

 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło  radnych 14 

jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie uchylenia uchwały                                      

Nr XXXIII/219/2018 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 7 maja 2018 r.                        

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

 

Pkt 8 

Pani Ewa Żórawska Kierownik GOPS omówiła zasady powoływania                       

i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie gminy Opinogóra Górna. 

 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 14 radnych, 

jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie powoływania  i odwoływania 

członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy     

w Rodzinie na terenie gminy Opinogóra Górna. 

 

Pkt 9 

 Pani Ewa Żórawska Kierownik GOPS omówiła wprowadzenie zmian                  

w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej.  

 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 14 radnych, 

jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej. 

 

Pkt 10 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Opinogóra
Górna.

Pkt 7
Pani Ewa Żórawska Kierownik GOPS wyjaśniła że, Mazowiecki

Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Prawnego uchylił uchwałę
Nr XXXIII/219/2018 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 7 maja 2018 r.
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
Zespołu lnterdyscyplinamego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania, zachodzi więc konieczność
uchylenia tej uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło radnych 14
jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie uchylenia uchwały
Nr XXXIII/219/2018 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 7 maja 2018 r.
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
Zespołu lnterdyscyplinamego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Pkt 8
Pani Ewa Żórawska Kierownik GOPS omówiła zasady powoływania

i odwoływania członków Zespołu lnterdyscyplinamego do spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie gminy Opinogóra Górna.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 14 radnych,
jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie powoływania i odwoływania
członków Zespołu lnterdyscyplinamego do spraw Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie na terenie gminy Opinogóra Górna.

Pkt 9
Pani Ewa Żórawska Kierownik GOPS omówiła wprowadzenie zmian

w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 14 radnych,
jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej.

Pkt 10
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 Pani Ewa Żórawska Kierownik GOPS wyjaśniła, że zachodzi konieczność 

wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy                      

w Rodzinie na lata 2017 – 2021. 

Monitorowanie realizacji programu będzie prowadził Zespół do spraw 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Opinogóra Górna, który dwa 

razy w roku, na podstawie posiadanych i uzyskanych informacji od podmiotów 

realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

powinien sporządzić sprawozdanie z jego realizacji i przedłożyć Wójtowi 

Gminy do dnia 31.03. każdego roku. 

 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 14 radnych, 

jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą Gminny Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata                    

2017 – 2012. 

 

Pkt 11 
 Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła, że                     

z dniem 18 maja 2018 r. zmieniło się rozporządzenie w sprawie wynagradzania 

pracowników samorządowych. Rozporządzenie przewiduje obniżenie średnio                   

o 20 proc. minimalnego i maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego osób 

pełniących funkcje zarządzające w jednostkach samorządu terytorialnego 

zatrudnianych na podstawie wyboru albo powołania. Wyjaśniła, że jeśli Rada 

Gminy nie podejmie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi 

Gminy to zgodnie z rozporządzeniem zadziała ono z „automatu”. 

 

 Pan Wojciech Komorowski - nie chcielibyśmy Panu Wójtowi obniżać 

poborów tym bardziej, że na to nie zasługuje. Narzucone to nam zostaje 

odgórnie. 

 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 14 radnych, 

jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi 

Gminy Opinogóra Górna. 

 

Pkt 12 

  Pani Edyta Salwin sołtys Pałuk zgłosiła problem dotyczący niskiego 

ciśnienia wody w Pałukach. 

 

 Pan Andrzej Konwerski  zapytał o sprawę dotyczącą  przejazdu autobusu 

przez Bacze. 

 

Pkt 13 
 Pan Wójt Gminy poinformował radnych i sołtysów o możliwości 

składania wniosków o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych 

Pani Ewa Żórawska Kierownik GOPS wyjaśniła, że zachodzi konieczność
wprowadzenia zmian W Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie na lata 2017 — 2021.
Monitorowanie realizacji programu będzie prowadził Zespół do spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Opinogóra Górna, który dwa
razy w roku, na podstawie posiadanych i uzyskanych informacji od podmiotów
realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
powinien sporządzić sprawozdanie z jego realizacji i przedłożyć Wójtowi
Gminy do dnia 31.03. każdego roku.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 14 radnych,
jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą Gminny Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2017 — 2012.

Pkt 11
Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła, że

z dniem 18 maja 2018 r. zmieniło się rozporządzenie w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych. Rozporządzenie przewiduje obniżenie średnio
o 20 proc. minimalnego i maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego osób
pełniących funkcje zarządzające w jednostkach samorządu terytorialnego
zatrudnianych na podstawie wyboru albo powołania. Wyjaśniła, że jeśli Rada
Gminy nie podejmie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi
Gminy to zgodnie z rozporządzeniem zadziała ono z „automatu”.

Pan Wojciech Komorowski - nie chcielibyśmy Panu Wójtowi obniżać
poborów tym bardziej, że na to nie zasługuje. Narzucone to nam zostaje
odgórnie.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 14 radnych,
jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi
Gminy Opinogóra Górna.

Pkt 12
Pani Edyta Salwin sołtys Pałuk zgłosiła problem dotyczący niskiego

ciśnienia wody w Pałukach.

Pan Andrzej Konwerski zapytał o sprawę dotyczącą przejazdu autobusu
przez Bacze.

Pkt 13
Pan Wójt Gminy poinformował radnych i sołtysów o możliwości

składania wniosków o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych
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spowodowanych suszą. Formularze będzie można złożyć w Urzędzie Gminy                   

w Opinogórze Górnej w terminie do dnia 10 lipca 2018 r. Formularz wniosku 

dostępny jest w Urzędzie oraz stronie internetowej. 

Do wniosku producent rolny dołącza wykaz działek deklarowanych do płatności 

bezpośrednich na bieżący rok oraz kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i 

Rejestracji Zwierząt lub kserokopię księgi stada lub paszportu oraz kopię 

wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2018 r. 

Jednocześnie poinformował, że zgodnie z informacjami pozyskanymi od służb 

Wojewody, obowiązującymi Wytycznymi dla Komisji powoływanych przez 

Wojewodę oraz Regulaminu działania Komisji powoływanych przez Wojewodę 

Mazowieckiego szkody powstałe w wyniku suszy można szacować wyłącznie 

wówczas, gdy na danym terenie zgodnie z KBW wystąpiła susza. Monitoring 

suszy prowadzi Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Radni 

i sołtysi dostali wydruk ze strony internetowej instytutu, na którym wraz z 

legendą zobrazowane są tereny w podziale na kategorie (od I do IV) i obszary 

niesklasyfikowane. Wójt poinformował że do składu komisji zaproponuje 7 

osób, przekraczając minimalny wymóg 3 osób, żeby usprawnić proces 

szacowania strat. W tej części sesji uczestniczył pracownik urzędu Pan Paweł 

Kluczek, który przedstawił krótką informację dotyczącą pracy komisji i 

wymogów dla zgłaszających szkody spowodowane suszą.  

 Ponadto wyjaśnił że: 

- problem słabego ciśnienia wody w Pałukach zgłosimy do Zakładu Usług 

Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie; 

- w sprawie dotyczącej dowozu uczniów do szkół zostanie wysłane zapytanie 

ofertowe,  informację dotyczącą wybranego wykonawcy przedstawimy w końcu 

miesiąca lipca. Szczegóły przebiegu tras i godziny kursowania autobusów będą 

omawiane z wybranym przewoźnikiem. 

 Pan Wójt Gminy podziękował Panu Robertowi Miklaszewskiemu i Panu 

Grzegorzowi Pszczółkowskiemu – opiekunom sportowym za zorganizowanie 

rozgrywek sportowych w dniu 24 czerwca 2018 r. oraz pozyskanie środków                                                            

z Urzędu Marszałkowskiego na nagrody dla dzieci i młodzieży - uczestników 

zawodów - „turnieju sołectw”. 

Podziękowania złożył też pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury na czele                    

z Panią Zofią Pikus Dyrektorem GOK za zorganizowanie pikniku 

opinogórskiego, który w tym roku odbył się pod szyldem 40 – lecia powstania 

GOK. 

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Pani Jolanta Grochowska 

Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XXXV Sesji Rady Gminy. 

 

 

 Protokółowała:                     Przewodniczący Rady Gminy 

  

Elżbieta  Pełka-Karpińska         Jolanta Grochowska 

spowodowanych suszą. Formularze będzie można złożyć W Urzędzie Gminy
W Opinogórze Górnej W terminie do dnia 10 lipca 2018 r. Formularz wniosku
dostępny jest w Urzędzie oraz stronie internetowej.
Do wniosku producent rolny dołącza wykaz działek deklarowanych do płatności
bezpośrednich na bieżący rok oraz kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i
Rejestracji Zwierząt lub kserokopię księgi stada lub paszportu oraz kopię
wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2018 r.
Jednocześnie poinformował, że zgodnie z informacjami pozyskanymi od służb
Wojewody, obowiązującymi Wytycznymi dla Komisji powoływanych przez
Wojewodę oraz Regulaminu działania Komisji powoływanych przez Wojewodę
Mazowieckiego szkody powstałe w wyniku suszy można szacować wyłącznie
wówczas, gdy na danym terenie zgodnie z KBW wystąpiła susza. Monitoring
suszy prowadzi Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Radni
i sołtysi dostali wydruk ze strony internetowej instytutu, na którym wraz z
legendą zobrazowane są tereny w podziale na kategorie (od I do IV) i obszary
niesklasyfikowane. Wójt poinformował że do składu komisji zaproponuje 7
osób, przekraczając minimalny wymóg 3 osób, żeby usprawnić proces
szacowania strat. W tej części sesji uczestniczył pracownik urzędu Pan Paweł
Kluczek, który przedstawił krótką informację dotyczącą pracy komisji i
wymogów dla zgłaszających szkody spowodowane suszą.

Ponadto wyjaśnił że:
- problem słabego ciśnienia wody w Pałukach zgłosimy do Zakładu Usług
Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie;
- w sprawie dotyczącej dowozu uczniów do szkół zostanie wysłane zapytanie
ofertowe, informację dotyczącą wybranego wykonawcy przedstawimy w końcu
miesiąca lipca. Szczegóły przebiegu tras i godziny kursowania autobusów będą
omawiane z wybranym przewoźnikiem.

Pan Wójt Gminy podziękował Panu Robertowi Miklaszewskiemu i Panu
Grzegorzowi Pszczółkowskiemu — opiekunom sportowym za zorganizowanie
rozgrywek sportowych w dniu 24 czerwca 2018 r. oraz pozyskanie środków
z Urzędu Marszałkowskiego na nagrody dla dzieci i młodzieży - uczestników
zawodów - „turnieju sołectw”.
Podziękowania złożył też pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury na czele
z Panią Zofią Pikus Dyrektorem GOK za zorganizowanie pikniku
opinogórskiego, który w tym roku odbył się pod szyldem 40 — lecia powstania
GOK.

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

Protokółowała: Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Pełka-Karpińska Jolanta Grochowska


