P R O T O K Ó Ł Nr XVI/2016
z Nadzwyczajnej XVI Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej
w dniu 29 kwietnia 2016 r. w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej
pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Gminy Jolanty Grochowskiej
Obrady rozpoczęto o godz. 1000 i zakończono o godz. 1230 .
Stan radnych
Uczestniczyło
Radny nieobecny:
- Mirosław Dąbrowski

- 15
- 14

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:
1. Beata Golasińska – Sekretarz Gminy
2. Ewa Wójcik – Skarbnik Gminy
3. Piotr Czyżyk – Kierownik RIOŚ
Pkt.1.
W związku z uczczeniem śmierci Wójta Gminy Stanisława Wieteski
posiedzenie sesji rozpoczęto minutą ciszy.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska powitała
radnych 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 XV Sesji Rady Gminy.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
Opinogóra Górna na rok 2016.
4. Informacja z „ Oceny zasobów pomocy społecznej za 2015 rok”
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Sprawy bieżące.
7. Zamknięcie obrad.
Ad.pkt.2.
Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska poinformowała,
że protokół z XV Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna został napisany i radni
mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy Robert Goździewski przedstawił
wniosek o przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy z dnia 30 marca 2016 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
przyjęcie wniosku
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z XV Sesji Rady Gminy
Opinogóra Górna.
Ad.pkt.3.
Skarbnik Gminy
Ewa Wójcik szczegółowo omówiła proponowane
zmiany w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2016.
Radny Jerzy Komorowski - w proponowanych zmianach do budżetu
gminy jest wykazana dotacja w wysokości 25 tys. zł, w związku z tym kto
będzie dzielił i rozdysponowywał tą dotacja.
Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła, że dotacja w wysokości 25.493
zł została przyznana na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów. Rozdziału tych funduszy będzie
dokonywał Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w
porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie
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.4.
Kierownik GOPS Ewa Żórawska wyjaśniła, że
radni przed sesją
otrzymali pisemną informacje na temat „Ocena zasobów pomocy społecznej za
2015 rok”. Prośba o zapoznanie i ewentualnie na następnej sesji zgłaszanie
niejasności lub pytań do przedstawionego zagadnienia.
Ad.pkt.5..
Radny Jerzy Komorowski zapytał jak funkcjonuje Urząd Gminy bez
Wójta.
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Sekretarz Gminy Beata Golasińska wyjaśniła, że Urząd Gminy pracuje
normalnie, nie było skarg na obsługę interesantów. Wójt Gminy pozostawił
stosowne upoważnienia, m.in. do zawarcia umów na przebudowę dróg
gminnych w postępowaniach wszczętych na początku bieżącego roku.
Przebudowane zostaną drogi w miejscowościach:
 Władysławowo – ul. Krasińskiego na odcinku 250 m i ul. Polna na
odcinku 180 m. W zakres robót wchodzi wykonanie nawierzchni
z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz uzupełnienie poboczy. Łączny
koszt przebudowy ulic wyniesie 77.279,40 zł,
 Przytoka – na odcinku 265,78 m. Zakres robót obejmuje wyrównanie
profilu kruszywem łamanym, wykonanie warstwy bitumicznej oraz
uzupełnienie poboczy. Koszt robót Wykonawca wycenił na 39.583,64 zł,
 Pałuki – na odcinku 190 m. Wykonawca zobowiązany jest wykonać
podbudowę, nawierzchnię jezdni, zjazdy oraz uzupełnić pobocza za cenę
54.111,39 zł,
 Kołaki-Kwasy – zakres prac obejmuje wykonanie podbudowy,
nawierzchni oraz uzupełnienie poboczy. Koszt prac wyceniono na
45.596,05 zł,
 Bacze – zakres robót obejmuje wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni
jezdni drogi i wzmocnienie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralnobitumiczną na odcinku 820 m. Koszt robót wyniesie 197.111,88 zł,
 przebudowana zostanie także droga gminna Rąbież-Kołaki Budzyno.
Wykonawca ułoży warstwę asfaltową na wcześniej wykonanej
podbudowie. Koszt wyniesie 89.133,57 zł,
 drogę Rąbież – Kołaki Budzyno oraz drogę w miejscowości Bacze
wykona firma Drogi i Mosty – Jan Kaczmarczyk z Kacic, natomiast
pozostałe drogi wykona Przedsiębiorstwo Robót DrogowoInżynieryjnych „PRDI” s.a. z Mławy. Termin wykonania prac na
wszystkich odcinkach dróg upływa 30 czerwca 2016 r.
Ad.pkt.6.
Kierownik USC Natalia Goździewska przedstawiła sprawozdanie
z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie zadań publicznych
w roku 2015 (informacja stanowi załącznik do protokołu).
Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska poinformowała, że za
tydzień w naszej gminie odbędzie się Powiatowy Dzień Strażaka. Miało to być
święto bardziej uroczyste, ale zdecydowaliśmy się żeby impreza odbyła się w
skromniejszym wydaniu. Ponadto w czerwcu zaplanowany jest piknik, również
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propozycja żeby imprezę odłożyć, a już w lepszym wydaniu zorganizować
dożynki gminne. Taką propozycje dała pod jawne głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym
Przewodniczącej Rady Gminy.

jednogłośnie przyjęli propozycje

Sekretarz Gminy Beata Golasińska poinformowała, że zaplanowane są
uzupełniające wybory Wójta Gminy na dzień 3 lipca 2016 roku. W związku z
powyższym ustalony jest kalendarz wyborczy:
 do 18 maja br. zgłoszenie do Komisarza Wyborczego o utworzeniu
Komitetów Wyborczych,
 do 19 maja br. zgłoszenie do Komisarza Wyborczego kandydatów do
Gminnej Komisji Wyborcze,
 do 23 maja powołanie Gminnej Komisji Wyborczej,
 do 3 czerwca zgłoszenie kandydatów na Wójta Gminy ( wymagane 300
podpisów popierających kandydata),
 do 8 czerwca powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych,
 3 lipca 2016 roku – Dzień Wyborów
Ad.pkt.7.
Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Przewodnicząca Rady Gminy
Jolanta Grochowska zamknęła obrady XVI Sesji Rady Gminy.
Protokółowała:
Elżbieta Borowska

Przewodniczący Rady Gminy
Jolanta Grochowska

