
P R O T O K Ó Ł  Nr XIX/2016 

z    XIX Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej  

w dniu 30 września 2016 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. 14
30 

. 

 

Stan radnych   - 15 

Uczestniczyło   - 14 

Radny nieobecny 

- Adam Gąsiorowski 

 

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli: 

 

1. Piotr Czyżyk -  Wójt Gminy 

2. Beata Golasińska – Sekretarz Gminy 

3. Ewa Wójcik – Skarbnik Gminy 

4. Hubert Olszewski – inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej 

5. Emil Świszcz – inspektor ds. promocji gminy 

6. Janusz Sosnowski – radny powiatu 

7. Przedstawiciel Powiatowej Policji w Ciechanowie 

8. Roman Kochanowicz – Dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze 

Górnej 

9. Ireneusz Różalski – NZOZ „IROMED” 

10. Sołtysi wg listy obecności - 39 

 

Pkt.1. 

  

 Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska  powitała  radnego 

powiatu, radnych gminy, kierowników zakładów pracy, przedstawiciela 

Komendy Powiatowej Policji, sołtysów, Wójta Gminy i pracowników Urzędu 

Gminy.  

Stwierdziła kworum władne do podejmowania prawomocnych uchwał oraz 

przeczytała porządek obrad Rady Gminy. Porządek sesji przewidywał:  

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy. 

3. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące 

uchwał sesyjnych. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie  powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przekazywania sołectwom składników 

mienia komunalnego do korzystania.  
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6. Podjęcie uchwały w sprawie  nadania nazwy ulicy w miejscowości 

Władysławowo. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostki 

pomocniczej sołectwa Przedwojewo.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie  zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie  likwidacji Gminnego Zespołu 

Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Opinogórze Górnej.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Opinogóra Górna.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 

Opinogóra Górna na rok 2016.  

12. Wolne wnioski i zapytania. 

13. Sprawy bieżące. 

14. Zamknięcie obrad. 

 

Ad.pkt.2. 

  

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska poinformowała,         

że protokół z XVIII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna został napisany i radni 

mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Robert Goździewski przedstawił 

wniosek o przyjęcie protokołu  z  XVIII Sesji Rady Gminy z dnia 21 lipca      

2016 r. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska dała pod 

głosowanie przyjęcie wniosku 

 

Rada Gminy  jednogłośnie przyjęła protokół z XVIII Sesji Rady Gminy 

Opinogóra Górna. 

 

Ad.pkt.3. 

 

 Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące 

uchwał sesyjnych – brak. 

 

Ad.pkt.4. 

 

 Inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej Pan Hubert Olszewski wyjaśnił, 

czym zajmuje się komisja inwentaryzacyjna, że funkcjonuje od wielu lat i z 

punktu widzenia jej sprawnego funkcjonowania konieczna jest zmiana składu 

osobowego. Dotychczasowy członek Pani Małgorzata Kołakowska przebywa od 

dłuższego czasu na zwolnieniu lekarskim i wchodzi w wiek przedemerytalny, 
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Pan Piotr Czyżyk został Wójtem Gminy, Pani Elżbieta Borowska ma zamiar 

przejść na emeryturę. W związku z powyższym za te osoby do składu komisji 

proponujemy nowe tj.  Pana  Pawła Kluczka, Panią Alicje Stryczniewicz i Panią 

Ewę Wójcik, pozostałe osoby tj. Pan Sławomir Kulaszewski, Pan Hubert 

Olszewski i Pani  Elżbieta Pełka Karpińska pozostają bez zmian. 

  

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska dała pod 

głosowanie przyjęcie Uchwały w sprawie  powołania Komisji 

Inwentaryzacyjnej. 

 

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

uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła  Uchwałę w sprawie powołania Komisji 

Inwentaryzacyjnej.  

 

Ad.pkt.5. 

 

 Inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej Pan Hubert Olszewski 

wyjaśniając temat przybliżył treść uzasadnienia, które radni otrzymali na piśmie 

wraz z projektem uchwały w sprawie zasad przekazywania sołectwom 

składników mienia komunalnego do korzystania. Mienie komunalne, które 

chcieli byśmy przekazać sołectwom do korzystania to wspólnoty wiejskie tzw. 

„sołtysówki”, głównie grunty rolne użytkowane przez sołtysów. Chcemy to 

uporządkować pod względem prawnym i zalegalizować ten stan. Przekazanie 

odbywać się będzie wyłącznie do korzystania przez sołectwa, zgodnie z ich 

statutami. W statutach są wpisane zasady gospodarowania mieniem, ale bez 

prawnego przekazania tego mienia sołectwa nie mają czym dysponować. 

Jednym z powodów podjęcia takiej uchwały były wnioski i protesty 

mieszkańców sołectwa Łęki i Kąty dotyczące planów zagospodarowania przez 

gminę nieruchomości stanowiących ich mienie komunalne. 

 

 Sołtys z Woli Wierzbowskiej Pan Arkadiusz Humięcki zapytał o jakie to 

mienie komunalne chodzi. 

 

 Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk wyjaśnił, że to chodzi o  tzw. „sołtysówki” 

chcemy ten temat uporządkować i formalnie uregulować i przypomniał, że na 

wcześniejszym spotkaniu z sołtysami przekazywał tą informację – sołectwa w 

których one się znajdują maja wiedze na ten temat. 

 

 Sołtys z Łęk Pan Lech Olewniczak zapytał, czy te mienia komunalne będą 

wpisane do Statutów sołectw. 

 

 Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk wyjaśnił, że nie ma takiej konieczności 

aby te mienie było wpisane do Statutów sołeckich. O przekazaniu sołectwu 
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mienia do korzystania i jego zwrocie rozstrzyga wójt w drodze zarządzenia, po 

uzyskaniu opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Finansów i 

Rolnictwa Rady Gminy. 

  

 Przewodnicząca Rady Gminy  Pani Jolanta Grochowska dała pod 

głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie  zasad  przekazywania sołectwom 

składników mienia komunalnego do korzystania. 

 

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

uczestniczyło 14 jednogłośnie przyjęła  Uchwałę w sprawie zasad 

przekazywania sołectwom składników mienia komunalnego do korzystania. 

 

Ad.pkt.6.     

 

 Inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej Pan Hubert Olszewski wyjaśnił, 

że mieszkańcy wystąpili z prośbą o nadanie (stanowiącej własność 

mieszkańców drogi wewnętrznej) nazwy ulicy „Cicha” w miejscowości 

Władysławowo.  Projekt uchwały to pozytywne rozpatrzenie tego wniosku. Do 

wyłącznej właściwości Rady Gminy należy nadawanie nazw ulicom. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska dała pod 

głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości 

Władysławowo. 

 

 Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych w sesji 

uczestniczyło 14 jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy 

w miejscowości Władysławowo. 

 

Ad.pkt.7. 

 

 Sekretarz Gminy Pani Beata Golasińska wyjaśniła, że Pan Jerzy 

Klimkowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji sołtysa wsi Przedwojewo. W 

związku z powyższym Rada Gminy jest zobowiązana podjąć stosowną uchwałę. 

Wybory będą dokonane na wiejskim zebraniu wyborczym. Miejsce, godzinę i 

termin zebrania wyborczego wyznaczy Wójt Gminy w porozumieniu z 

dotychczasowym sołtysem, o czym zawiadomi mieszkańców w sposób 

zwyczajowo przyjęty. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska wniosła o 

podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostki 

pomocniczej sołectwa Przedwojewo. 
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 Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych w sesji 

uczestniczyło 14 jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zarządzenia 

wyborów do organów jednostki pomocniczej sołectwa Przedwojewo. 

 

Ad.pkt.8. 

 

 Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk, wyjaśnił że jest przygotowana propozycja 

zaliczenia drogi we Władysławowie przy rzece na odcinku 0,190 km do 

kategorii dróg gminnych. W tej sprawie wystąpiliśmy z pismem do 

Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie i otrzymaliśmy pozytywną opinię.  

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska dała pod 

głosowanie przyjęcie  uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg 

gminnych 

 

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

uczestniczy 14 jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do 

kategorii dróg gminnych. 

 

Ad.pkt.9. 

 

 Sekretarz Gminy  Pani Beata Golasińska wyjaśniła, że w związku z 

nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym z dniem 31 grudnia 2016 r. 

likwiduje się jednostkę budżetową Gminy Opinogóra Górna pn. Gminny Zespół 

Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Opinogórze Górnej. Zadania 

likwidowanej jednostki przejmuje Urząd Gminy w Opinogórze Górnej. 

Pracownicy likwidowanej jednostki stają się pracownikami Urzędu Gminy. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska dała pod 

głosowanie przyjęcia uchwały w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu 

Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Opinogórze Górnej. 

 

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

uczestniczy 14 jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie likwidacji Gminnego 

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Opinogórze Górnej. 

 

Ad.pkt.10. 

 

 Skarbnik Gminy Pani Ewa Wójcik szczegółowo omówiła Wieloletnią 

Prognozę Finansową gminy Opinogóra Górna. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska dała pod 

głosowanie przyjęcie stosownej uchwały. 



 6 

 

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

uczestniczyło 14 jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna. 

 

Ad.pkt.11. 

 

 Skarbnik Gminy Pani Ewa Wójcik szczegółowo omówiła proponowane 

zmiany do budżetu gminy na rok 2016. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska dała pod 

głosowanie przyjęcie  stosownej uchwały. 

 

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

uczestniczyło 14 jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2016. 

 

Ad,pkt.12. 

 

 Wolne wnioski i zapytania - brak 

 

Ad.pkt.13. 

 

 Wójt Gminy  Pan Piotr Czyżyk : 

 złożył serdeczne podziękowania za przygotowanie i uczestnictwo w 

dożynkach gminnych. Stoiska z potrawami przygotowały sołectwa: 

Opinogóra Górna, Chrzanówek, Opinogóra Kolonia, Pomorze, 

Pokojewo, Sosnowo, Władysławowo, Zygmuntowo, Przedwojewo i 

Wilkowo, wieńce dożynkowe sołectwa: Bacze, Bogucin, Chrzanowo, 

Czernice, Dzbonie, Elżbiecin, Kąty, Kołaczków, Kołaki Budzyno, Kołaki 

Kwasy, Kotermań, Opinogóra Dolna, Opinogóra Górna, Pałuki, Patory, 

Pokojewo, Pomorze, Przedwojewo, Przytoka, Sosnowo, Władysławowo, 

Wilkowo, Wola Wierzbowska, Wólka Łanięcka, Załuże Imbrzyki, 

Zygmuntowo, 

  podziękował radnych za sprawne głosowanie  nad uchwałami, nad 

którymi radni  szczegółowo i długo pracowali wcześniej na 

posiedzeniach komisji, 

 w budżecie gminy są zabezpieczone środki finansowe na promocje 

gminy, chcemy wprowadzić elektroniczne powiadamianie  sołtysów i 

radnych o najważniejszych spotkaniach i imprezach organizowanych w 

gminie. 
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Następnie prezentacji systemu powiadamiania elektronicznego zebranym 

dokonał  Pan Hubert Olszewski informatyk gminny. 

 

Na zakończenie Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk i Przewodnicząca Rady 

Gminy Pani Jolanta Grochowska rozdali radnym i sołtysom znaczki  z herbem 

gminy.   

 

Ad.pkt.14. 

 

 Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Przewodnicząca Rady Gminy 

Jolanta Grochowska  zamknęła obrady XIX Sesji Rady Gminy. 

 

 Protokółowała:            Przewodniczący Rady Gminy 

  

Elżbieta  Borowska          Jolanta Grochowska 


