
 

 

 

P R O T O K Ó Ł  Nr XXXVI/2018 

z  XXXVI nadzwyczajnej  Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej  

w dniu 5 lipca 2018 r. w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej  

pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Gminy  

Jolanty Grochowskiej 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 9
30 

 i zakończono o godz. 12
00 

. 

 

Stan radnych   - 15 

Uczestniczyło   - 14 

Nieobecni Radni 

Pan Rafał Olewniczak 

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli: 

1. Piotr Czyżyk -  Wójt Gminy 

2. Beata Golasińska – Sekretarz Gminy 

3. Ewa Wójcik – Skarbnik Gminy 

 

 

Pkt 1 

  

 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska powitała  

radnych,  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 XXXV Sesji Rady Gminy. 

3. Wolne wnioski i zapytania dotyczące uchwał sesyjnych. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla taryfowej grupy 

odbiorców za zbiorowe odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w 

miejscowości Opinogóra Górna i Pomorze. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Opinogóra Górna. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 

Opinogóra Górna na rok 2018. 

7. Wolne wnioski i zapytania 

8.  Sprawy bieżące. 

9.  Zamknięcie obrad. 

PROTOKÓŁ NrXXXVI/2018
z XXXVI nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej

W dniu 5 lipca 2018 r. W lokalu Urzędu Gminy W Opinogórze Górnej
pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Gminy

Jolanty Grochowskiej

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

Stan radnych - 15
Uczestniczyło - 14
Nieobecni Radni
Pan Rafał Olewniczak
Spoza Rady Gminy W sesji uczestniczyli:

1. Piotr Czyżyk - Wójt Gminy
2. Beata Golasińska — Sekretarz Gminy
3. Ewa Wójcik — Skarbnik Gminy

Pkt 1

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska powitała
radnych, Wójta 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 XXXV Sesji Rady Gminy.
Wolne wnioski i zapytania dotyczące uchwał sesyjnych.
Podjęcie uchwały W sprawie zatwierdzenia dopłaty dla taryfowej grupy
odbiorców za zbiorowe odprowadzanie ścieków do oczyszczalni W
miejscowości Opinogóra Górna i Pomorze.

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

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

7. Wolne wnioski i zapytania
Sprawy bieżące.

9. Zamknięcie obrad.
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Pkt 2 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska poinformowała,  

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

Odzwierciedla on przebieg poprzedniej sesji w całości i radni mieli możliwość 

zapoznania się z jego treścią.  

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

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

 

Pkt 3 

 Wolne wnioski i zapytania dotyczące uchwał sesyjnych. 

 

Pan Andrzej Konwerski zadał pytanie dotyczące zapisu w § 2 pkt 2 załącznika 

do uchwały Nr XXXII/213/2018  Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia                       

23 marca 2018 r. 

Zapisane jest, że pogrzeb sprawia się zgodnie z wyznaniem zmarłego na 

cmentarzach parafialnych w Gminie Opinogóra Górna w zależności od miejsca 

jego zamieszkania, a nie ma zapisu dot. za porozumieniem stron. 

 

Pani Sekretarz Gminy Beata Golasińska wyjaśniła - przytaczając zapisy 

poszczególnych aktów prawnych, że uchwała podjęta jest zgodnie z prawem i 

wg jej oceny nie wymaga wprowadzenia zmian. 

 

Pan Wójt Gminy poinformował, że w dniu 9 lipca spotka się z proboszczami 

parafii i poruszy ten temat, zapyta o jakie zapisy miało by chodzić, ewentualnie 

jakie zapisy są kontrowersyjne. 

 

  

Pkt 4 

 Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy omówił szczegółowo zasady dopłaty dla 

taryfowej grupy odbiorców za zbiorowe odprowadzanie ścieków do 

oczyszczalni ścieków w miejscowości Opinogóra Górna i Pomorze. 

Poinformował, że zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.                      

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków                  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) Rada Gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla 

jednej z wybranych lub wszystkich  taryfowych grup odbiorców usług. 

W roku ubiegłym cena ścieków zarówno dla miejscowości Pomorze jak                     

i Opinogóra Górna wynosiła 8,41 zł brutto. Dopłata do ścieków przez gminę dla 

miejscowości Pomorze wynosiła 2,34 zł brutto (cena dla mieszkańca 6,07 zł. 

brutto), dla Opinogóry Górnej 1,57 zł. brutto (cena dla mieszkańca 6, 84 zł. 

brutto). 

Pkt 2
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska poinformowała,

że protokół z XXXV 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
Wolne wnioski i zapytania dotyczące uchwał sesyjnych.

Pan Andrzej Konwerski zadał pytanie dotyczące zapisu w @ 2 pkt 2 załącznika
do uchwały Nr XXXII/213/2018 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia
23 marca 2018 r.
Zapisane jest, że pogrzeb sprawia się zgodnie z wyznaniem zmarłego na
cmentarzach parafialnych w Gminie Opinogóra Górna w zależności od miejsca
jego zamieszkania, a nie ma zapisu dot. za porozumieniem stron.

Pani Sekretarz Gminy Beata Golasińska wyjaśniła - przytaczając zapisy
poszczególnych aktów prawnych, że uchwała podjeta jest zgodnie z prawem i
wg jej oceny nie wymaga wprowadzenia zmian.

Pan Wójt Gminy poinformował, że w dniu 9 lipca spotka się z proboszczami
parafii i poruszy ten temat, zapyta o jakie zapisy miało by chodzić, ewentualnie
jakie zapisy są kontrowersyjne.

Pkt 4
Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy omówił szczegółowo zasady dopłaty dla

taryfowej grupy odbiorców za zbiorowe odprowadzanie ścieków do
oczyszczalni ścieków w miejscowości Opinogóra Górna i Pomorze.
Poinformował, że zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) Rada Gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla
jednej z wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług.
W roku ubiegłym cena ścieków zarówno dla miejscowości Pomorze jak
i Opinogóra Górna wynosiła 8,41 zł brutto. Dopłata do ścieków przez gminę dla
miejscowości Pomorze wynosiła 2,34 zł brutto (cena dla mieszkańca 6,07 zł.
brutto), dla Opinogóry Górnej 1,57 zł. brutto (cena dla mieszkańca 6, 84 zł.
brutto).
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W roku bieżącym zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie 

taryfy dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków na terenie naszej gminy wynoszą: woda 2, 50 zł brutto, ścieki 10,81 zł 

brutto. Według naszej kalkulacji gdyby dopłata do ścieków dla mieszkańców 

Pomorza wynosiła 4,73 zł brutto to cena dla mieszkańca wynosiłaby 6,07 zł. 

brutto, dla mieszkańców Opinogóry Górnej dopłata 3,96 zł brutto, cena dla 

mieszkańca wynosiłaby 6,84 zł. brutto. 

 

Pan Jerzy Komorowski – czym Wody Polskie się sugerują zatwierdzając 

stawki? 

 

Pan Wójt Gminy – w roku ubiegłym sytuacja wyglądała tak, że to Rada Gminy 

zatwierdzała  stawki. Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie 

przedkładał radzie kalkulację. Na posiedzeniach komisji zawsze obecny był Pan 

Dyrektor z którym mogliśmy negocjować. W tym roku po zmianie przepisów 

prawa przedsiębiorstwo przedkłada do zatwierdzenia taryfy organowi 

regulującemu tj. Wodom Polskim. 

 

Radni w wyniku dyskusji podjęli decyzje, że na okres od dnia 31 maja 2018 r. 

do dnia 30 maja 2019 r. dopłata dla taryfowej grupy odbiorców indywidualnych 

(gospodarstwa domowe) usług za zbiorowe odprowadzanie ścieków do 

oczyszczalni ścieków w miejscowości Opinogóra Górna wynosić będzie 2, 74 zł 

plus Vat, a dla mieszkańców Pomorza 3,45 zł plus Vat. 

 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 14 radnych 

jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla taryfowej 

grupy odbiorców za zbiorowe odprowadzanie ścieków do oczyszczalni                       

w miejscowości Opinogóra Górna i Pomorze. 

Pkt 5 

 Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna. 

Zmiany dotyczą przesunięć w planie wydatków bieżących między paragrafami         

(zwiększenie i zmniejszenie) na kwotę 6 000 zł w projekcie unijnym pn. 

„Zintegrowana sieć wsparcia w aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z 

terenu Gminy Opinogóra Górna”; wprowadzenia planu wydatków dla zadania 

„Dopłata dla taryfowej grupy odbiorców za zbiorowe odprowadzanie ścieków 

do oczyszczalni w miejscowości Opinogóra Górna i Pomorze w latach 2018 – 

2019. Plan na rok 2018 wynosi 41 500 zł, a dla 2019 roku 41 500 zł. 

  

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 14 radnych 

jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Opinogóra Górna. 

W roku bieżącym zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie
taryfy dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie naszej gminy wynoszą: woda 2, 50 zł brutto, ścieki 10,81 zł
brutto. Według naszej kalkulacji gdyby dopłata do ścieków dla mieszkańców
Pomorza wynosiła 4,73 zł brutto to cena dla mieszkańca wynosiłaby 6,07 zł.
brutto, dla mieszkańców Opinogóry Górnej dopłata 3,96 zł brutto, cena dla
mieszkańca wynosiłaby 6,84 zł. brutto.

Pan Jerzy Komorowski — czym Wody Polskie się sugerują zatwierdzając
stawki?

Pan Wójt Gminy — w roku ubiegłym sytuacja wyglądała tak, że to Rada Gminy
zatwierdzała stawki. Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
przedkładał radzie kalkulację. Na posiedzeniach komisji zawsze obecny był Pan
Dyrektor z którym mogliśmy negocjować. W tym roku po zmianie przepisów
prawa przedsiębiorstwo przedkłada do zatwierdzenia taryfy organowi
regulującemu tj . Wodom Polskim.

Radni w wyniku dyskusji podjęli decyzje, że na okres od dnia 31 maja 2018 r.
do dnia 30 maja 2019 r. dopłata dla taryfowej grupy odbiorców indywidualnych
(gospodarstwa domowe) usług za zbiorowe odprowadzanie ścieków do
oczyszczalni ścieków w miejscowości Opinogóra Górna wynosić będzie 2, 74 zł
plus Vat, a dla mieszkańców Pomorza 3,45 zł plus Vat.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 14 radnych
jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla taryfowej
grupy odbiorców za zbiorowe odprowadzanie ścieków do oczyszczalni
w miejscowości Opinogóra Górna i Pomorze.
Pkt 5

Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.
Zmiany dotyczą przesunięć w planie wydatków bieżących między paragrafami
(zwiększenie i zmniejszenie) na kwotę 6 000 zł w projekcie unijnym pn.
„Zintegrowana sieć wsparcia w aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z
terenu Gminy Opinogóra Górna”; wprowadzenia planu wydatków dla zadania
„Dopłata dla taryfowej grupy odbiorców za zbiorowe odprowadzanie ścieków
do oczyszczalni w miejscowości Opinogóra Górna i Pomorze w latach 2018 —
2019. Plan na rok 2018 wynosi 41 500 zł, a dla 2019 roku 41 500 zł.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 14 radnych
jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Opinogóra Górna.
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Pkt 6 

 Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zmiany dotyczące uchwały 

budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2018. 

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

zwiększa się dochody gminy na rok 2018 o kwotę 24 628 zł; plan dochodów 

budżetu gminy ogółem wynosi 24 435 623,23 zł w tym: dochody bieżące 

23 685, 25 zł, dochody majątkowe 749 839,98 zł. Zwiększa się wydatki budżetu 

gminy na rok 2018 o kwotę 162 628 zł, zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 

rok 2018 o kwotę 138 000 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 

28 035 623,23 zł. w tym wydatki bieżące w kwocie 21 227 770,68 zł, wydatki 

majątkowe 6 807 852,55 zł. 

 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 14 radnych 

jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 

Opinogóra Górna. 

 

Pkt 7  
 

Pani Joanna Krakowska i Pan Adam Gąsiorowski zadali pytanie dotyczące 

przejazdu autobusów. 

 

Pan Jerzy Komorowski spytał co z budową boiska w Woli Wierzbowskiej. 

 

Pan Adam Gąsiorowski zwrócił się z prośbą o wycięcie krzaków leszczyny                  

w miejscowości Chrzanówek oraz zgłosił problem znaku zakazu ruchu 

pojazdów których masa przekracza 10 t. w m. Chrzanówek. 

 

Pan Adam Rzepliński zgłosił problem ustawienia znaku zakazu ruchu pojazdów 

których masa przekracza 15 t. w miejscowości Kotermań. 

 

Pkt 8 

Pan Wójt wyjaśnił, że problem przejazdu autobusów niedługo powinien 

się rozwiązać. Zezwolenie na przewóz osób w transporcie drogowym między 

gminami wydaje Starosta. Z tego co wiemy sprawa jest toku. 

Pieniądze na budowę boiska w Woli Wierzbowskiej w budżecie są 

zabezpieczone, pytanie czy mamy robić to w tym roku?. Będzie zebranie w 

Woli Wierzbowskiej spytam mieszkańców co o tym sądzą. 

Wystąpimy z pismem do Powiatowego Zarządu Dróg z prośbą                             

o wyłączenie z zakazu pojazdów mieszkańców Kotermania dojeżdżających do 

swych posesji. 

Pkt 6
Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zmiany dotyczące uchwały

budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2018.
Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2018 r. tj.
zwiększa się dochody gminy na rok 2018 o kwotę 24 628 zł; plan dochodów
budżetu gminy ogółem wynosi 24 435 623,23 zł w tym: dochody bieżące
23 685, 25 zł, dochody majątkowe 749 839,98 zł. Zwiększa się wydatki budżetu
gminy na rok 2018 o kwotę 162 628 zł, zmniejsza się wydatki budżetu gminy na
rok 2018 o kwotę 138 000 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi
28 035 623,23 zł. w tym wydatki bieżące w kwocie 21 227 770,68 zł, wydatki
majątkowe 6 807 852,55 zł.

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

Pkt 7

Pani Joanna Krakowska i Pan Adam Gąsiorowski zadali pytanie dotyczące
przejazdu autobusów.

Pan Jerzy Komorowski spytał co z budową boiska w Woli Wierzbowskiej .

Pan Adam Gąsiorowski zwrócił się z prośbą o wycięcie krzaków leszczyny
w miejscowości Chrzanówek oraz zgłosił problem znaku zakazu ruchu
pojazdów których masa przekracza 10 t. w m. Chrzanówek.

Pan Adam Rzepliński zgłosił problem ustawienia znaku zakazu ruchu pojazdów
których masa przekracza 15 t. w miejscowości Kotermań.

Pkt 8
Pan Wójt wyjaśnił, że problem przejazdu autobusów niedługo powinien

się rozwiązać. Zezwolenie na przewóz osób w transporcie drogowym między
gminami wydaje Starosta. Z tego co wiemy sprawa jest toku.

Pieniądze na budowę boiska w Woli Wierzbowskiej w budżecie są
zabezpieczone, pytanie czy mamy robić to w tym roku?. Będzie zebranie w
Woli Wierzbowskiej spytam mieszkańców co otym sądzą.

Wystąpimy z pismem do Powiatowego Zarządu Dróg z prośbą
o wyłączenie z zakazu pojazdów mieszkańców Kotermania dojeżdżających do
swych posesji.
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Jeśli chodzi o krzewy to wydam polecenie sprawdzenia. Jeśli faktycznie 

krzewy zasłaniają widoczność i rosną w pasie drogi gminnej to zostaną podcięte 

tak żeby ta widoczność była dobra. 

 

 

Pkt 9 

 

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Pani Jolanta Grochowska 

Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XXXVI Sesji Rady Gminy. 

 

 

 Protokółowała:                     Przewodniczący Rady Gminy 

  

Elżbieta  Pełka-Karpińska         Jolanta Grochowska 

Jeśli chodzi o krzewy to wydam polecenie sprawdzenia. Jeśli faktycznie
krzewy zasłaniają widoczność i rosną w pasie drogi gminnej to zostana podciete
tak żeby ta widoczność była dobra.

Pkt 9

Ponieważ porzadek sesji został wyczerpany Pani Jolanta Grochowska
Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XXXVI Sesji Rady Gminy.

Protokółowała: Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Pełka-Karpińska Jolanta Grochowska


