
PROJEKT 

P R O T O K Ó Ł  Nr XXI/2016 

z  XXI Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej  

w dniu 15 grudnia  2016 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. 14
00 

. 

 

Stan radnych   - 15 

Uczestniczyło   - 15 

 

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli: 

 

1. Piotr Czyżyk -  Wójt Gminy 

2. Beata Golasińska – Sekretarz Gminy 

3. Ewa Wójcik – Skarbnik Gminy 

4. Ewa Żurawska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

5. Mieczysław Leszczyński – radny powiatu 

6. Janusz Sosnowski – radny powiatu 

7. Stanisław Leszczyński – Prezes GS „SCH” w Opinogórze Górnej 

8. Marian Pikus – Izby Rolnicze 

9. Maciej Kołakowski – Izby Rolnicze 

10. Przedstawiciel Powiatowej Policji w Ciechanowie 

11. Ireneusz Różalski – NZOZ „IROMED” 

12. Sołtysi wg listy obecności - 38 

 

Pkt.1. 

  

 Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska powitała radnych 

powiatu, radnych  gminy, kierowników zakładów pracy, przedstawiciela  

Komendy Powiatowej Policji, przedstawicieli Izby Rolniczej, 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 XX Sesji Rady Gminy. 

3. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczących 

uchwał sesyjnych.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2017 rok. 
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5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy na rok 2017 

Gminy Opinogóra Górna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Opinogóra Górna.  

7. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2017 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej obsługi finansowej                           

i administracyjnej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora 

finansów publicznych. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej do prowadzenia 

postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opinogóra 

Górna. 

11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami za 

lata 2014 – 2015.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 

Opinogóra Górna na rok 2016.  

13. Wolne wnioski i zapytania. 

14. Sprawy bieżące. 

15. Zamknięcie obrad. 

 

Ad.pkt.2. 

  

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska poinformowała,         

że protokół z XX 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  XX  Sesji Rady Gminy z dnia 28 października      

2016 r. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska dała pod 

głosowanie przyjęcie wniosku 

 

Rada Gminy  jednogłośnie przyjęła protokół z XX Sesji Rady Gminy 

Opinogóra Górna. 
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Ad.pkt.3. 

 

 Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące 

uchwał sesyjnych – brak 

 

Ad.pkt.4. 

 

 Kierownik GOPS Pani Ewa Żurawska wyjaśniła, że Gminny Program 

Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2017 jest kontynuacją działań realizowanych przez Gminę w 

oparciu o Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, oraz wprowadza zadania w oparciu o ustawę o Przeciwdziałaniu 

Narkomanii. W związku z tym, że część zadań jest wspólna a ich adresatami są 

te same grupy osób, opracowany został wspólny program, który określa zadania 

dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Głównym celem Programu jest 

podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożywania napojów 

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz zmiany struktury spożycia 

alkoholu, zapobiegania powstania nowych problemów związanych                     

z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków oraz zmniejszenie rozmiarów 

problemów aktualnie występujących. Lokalny program profilaktyczny 

skierowany jest na ograniczenie problemów związanych z używaniem substancji 

psychoaktywnych. Istotą zaplanowanych działań profilaktycznych jest 

przeciwdziałanie zagrożenia. Skuteczna profilaktyka jest optymalnym sposobem 

hamowania rozwoju lub ograniczenia skutków zjawisk uznanych za 

niekorzystne i dolegliwe społecznie. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska dała pod 

głosowanie stosowną uchwałę. 

 

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

uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. 

 

Ad.pkt.5. 

 

 Kierownik USC Pani Natalia Goździewska wyjaśniła, że Program 

współpracy jest dokumentem określającym ramy współpracy samorządu Gminy 

Opinogóra Górna z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego dla dobra i rozwoju 

społeczności lokalnej. Wójt Gminy oraz Rada  Gminy dostrzegając potencjał i 

możliwości tkwiące w podmiotach sektora pozarządowego, uznaje je za 

równorzędnych partnerów i razem z nimi realizować będzie wyznaczone 
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działania na rzecz jego mieszkańców. Przyjmując niniejszy dokument deklarują 

wolę szerokiej współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 

 Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk dodał, że ten program funkcjonuje już od 

dłuższego czasu. Przeznaczając  kwotę   108 tys. zł  będziemy realizować 

zadania   między innymi  z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony i promocji zdrowia, kultywowania 

tradycji narodowych i regionalnych. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska dała pod 

głosowanie stosowną uchwałę. 

 

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

uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia Programu 

współpracy na rok 2017 Gminy Opinogóra Górna z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.    

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Ad.pkt.6. 

 

 Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk wyjaśnił, że projekt Wieloletniej Prognozy 

Finansowej jak  i projekt budżetu gminy na 2017 rok  był po raz pierwszy 

przygotowywany pod  Jego nadzorem. Wieloletnia Prognoza Finansowa 

obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 3 kolejne lata na jakie 

przyjmuje się limity wydatków określone dla każdego przedsięwzięcia. 

Prognozę kwoty długu sporządza się na okres na który zaciągnięto oraz 

zamierza się zaciągnąć nowe zobowiązania Od kilku lat nie zaciągamy nowych 

kredytów i pożyczek. Są to zobowiązania z lat wcześniejszych, których spłata 

ustalona jest do 2028 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna być 

realistyczna i powinna określać dla każdego roku objętego prognozą: dochody 

bieżące oraz wydatki bieżące; dochody majątkowe; wynik budżetu; 

przeznaczenie nadwyżki budżetowej albo sposób sfinansowania deficytu; 

przychody i rozchody budżetu gminy, kwotę długu gminy. W WPF                   

w dochodach majątkowych przyjęto 200.000 zł z tytułu sprzedaży mienia gminy 

– sprzedaż budynku po byłej SP. w Dzboniu oraz sprzedaż działek 

budowlanych. Wydatki bieżące natomiast wyliczone zostały w oparciu o rok 

2016 zwiększone o wskaźnik inflacji. Na 2017 rok zaplanowano wolne środki 

niewykorzystane w roku 2016 w wysokości 1.028.000 zł.  

 w 2017 roku planujemy spłatę 728.000 zł wcześniej zaciągniętych 

kredytów, oraz nie planuje się zaciągnięcia nowych.  

 ponad 4 ml. zł planujemy na pomoc rodzinie „500 +”.  
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 zabezpieczone zostały środki na termomodernizację budynków 

użyteczności publicznej (Urząd Gminy, Gimnazjum i SP Wola 

Wierzbowska) - wniosek złożony, jest na liście rezerwowej. Jeżeli 

wniosek nie uzyska dofinansowania będziemy go realizować w częściach 

z własnych funduszy. Konieczne  do  wykonania jest zakończenia 

termomodernizacji SP w Woli Wierzbowskiej, wymiana okien w SP 

Opinogóra Górna i modernizacja c.o. w budynku Urzędu Gminy  

 złożony jest również wniosek na rozbudowę oczyszczalni ścieków           

w Opinogórze Górnej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Opinogórze 

Górnej i Opinogórze Dolnej, 

 przystąpiono do projektu partnerskiego – „Instalacja systemów 

odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów i Gmin 

Glinojeck, Opinogóra Górna, Strzegowo”. Celem projektu jest ochrona 

środowiska poprzez wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, warto 

dodać, że wartość projektu wynosi ponad 10 mln. zł 

 wykazaliśmy oszczędności z roku 2016 z niezrealizowanych inwestycji, 

które zasilą budżet w roku 2017 

 

 Skarbnik Gminy Pani Ewa Wójcik odczytała uchwałę Nr CI.351.2016 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 

listopada 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy 

Opinogóra Górna projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. 

 

 Dyskusji do przedstawionego zagadnienia nie było. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska dała pod 

głosowanie stosowny projekt  uchwały. 

 

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

uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna. 

 

Ad.pkt.7. 

 

 Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk podkreślił, że radni szczegółowo 

analizowali i dyskutowali nad  projektem budżetu gminy na 2017 rok na 

posiedzeniu Komisji 5 grudnia br. Planowane na rok 2017 dochody budżetu 

gminy to 22.000.000 zł, natomiast wydatki budżetowe to 22.300.000 zł. 

Wydatki inwestycyjne na 2017 rok wynoszą 17% wydatków budżetu. 

Zadłużenie gminy jest bardzo niskie ok. 15% i na razie nie planujemy dalszych 

kredytów. Ponad 1 ml. planujemy na przebudowę dróg gminnych, 200 tys. zł na 

dofinansowanie powiatu do budowy dróg powiatowych.  Wójt zwrócił się 

również do radnych powiatu z prośbą aby wsparli Jego starania o modernizację 
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dróg powiatowych przebiegających przez naszą gminę. Stwierdził również, że 

na tle innych gmin powiat realizuje dużo inwestycji drogowych w naszej 

gminie. Subwencja oświatowa pokrywa zaledwie 75 % wydatków na oświatę, 

pozostałe 25 % wydatków pokrywa budżet gminy co stanowi 27 % ogółu 

wydatków budżetowych 

 

 Radny Pan  Jerzy Komorowski potwierdził, że radni bardzo długo 

dyskutowali  na posiedzeniu Komisji na temat planowanego budżetu na przyszły 

rok. Jest on opracowany na miarę możliwości i jest za jego  przyjęciem. Jednak 

jesteśmy gminą jedną z bogatszych i więcej powinniśmy planować na 

inwestycje. Zapytał  dlaczego nie ma umieszczonego remontu drogi we 

Wierzbowie  w kierunku lasu. Zwrócił się do radnych powiatowych o poparcie 

remontu drogi powiatowej Wola Wierzbowska w kierunku Szczepank. 

Stwierdził, że po większych opadach droga jest zalana, stoją kałuże 

 

 Skarbnik Gminy Pani Ewa Wójcik wyjaśniła, że nie mamy na razie 

kredytów, ale jak będziemy planować większe inwestycje  to może wystąpić 

potrzeba zaciągnięcia kredytu.  Budżet stanowi 100% w tym  27 % na oświatę, 

31% pomoc społeczna, 17% inwestycje i pozostałe 25% stanowią inne wydatki 

 

 Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk wyjaśnił, że  pewien odcinek drogi  we 

Wierzbowie w kierunku lasu będzie starał się wyremontować, natomiast remont 

drogi powiatowej  to decyzja Zarządu Powiatowego, my możemy tylko 

występować z pismem oraz prosić radnych powiatowych o poparcie w tej 

sprawie. 

 

 Następnie Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk  poinformował, że po 

opracowaniu projektu budżetu gminy tj. po 15 listopada br. wpłynęły  trzy 

wnioski które należy wprowadzić jako autopoprawki do budżetu. W związku       

z powyższym poprosił Przewodniczącą Rady Gminy Panią Jolantę Grochowską 

o przegłosowanie autopoprawek. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska dała pod 

glosowanie autopoprawki: 

 

 pierwsza autopoprawka  – zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdziału 

75023 następuje wydzielenie rozdziału  75085  z planem 202.600 zł. na 

nowy rozdział dotyczący wspólnej obsługi finansowej jst. 

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

uczestniczyło 15 jednogłośnie przyjęła pierwszą autopoprawkę do 

budżetu gminy. 
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 druga autopoprawka  – zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdziału 75411  

na rozdział 75410  z planem 30.000 zł. Są to środki na fundusz wsparcia 

Państwowej Straży Pożarnej. 

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

uczestniczyło 15 jednogłośnie przyjęła drugą autopoprawkę do budżetu 

gminy. 

 

 trzecia autopoprawka – w ramach zadań inwestycyjnych wydziela się 

nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na 

terenie gminy Opinogóra Górna” z planem 18.000 zł. Środki na to zadanie 

pochodzą z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych na 

terenie gminy Opinogóra Górna”. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych w sesji 

uczestniczyło 15 jednogłośnie przyjęła trzecią autopoprawkę do budżetu 

gminy. 

 

 Skarbnik Gminy Pani Ewa Wójcik odczytała uchwałę Nr  Ci.352.2016 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia    

30 listopada 2016 r w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta 

Gminy Opinogóra Górna projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok  oraz 

możliwości sfinansowania deficytu. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska wniosła               

o podjęcie Uchwały budżetowej na 2017 rok. 

 

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

uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęło Uchwałę budżetową na rok 2017. 

 

Ad.pkt.8. 

 

 Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk  wyjaśnił, że radni na posiedzeniu komisji 

jednogłośnie zdecydowali się na przyjęcie ceny skupu żyta stanowiącej 

podstawę do naliczenia podatku rolnego jaką ogłosił w komunikacie Prezes 

Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 52,44 zł za 1q. Jeżeli Rada 

Gminy przyjmuje cenę skupu żyta proponowaną przez GUS nie ma potrzeby 

podjęcia w tej sprawie uchwały. Natomiast odnośnie stawek podatku od 

nieruchomości  radni  również zaakceptowali pozostawienie stawek na poziomie 

roku ubiegłego z wyjątkiem podatku od gruntów niezabudowanych, ta stawka 

dotyczy gruntów objętych Planem Rewitalizacji którego u nas nie ma. 

Ubiegłoroczna  ustalona stawka wynosiła 3 zł od 1m
2 

, radni obniżyli na 2,50 zł 

od 1 m
2 
.
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 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska dała pod 

głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od nieruchomości 

 

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

uczestniczyło 15, jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
  

Ad.pkt.9. 

 

 Skarbnik Gminy Pani Ewa Wójcik wyjaśniła, że z dniem 1 stycznia 2017 

r. w związku ze zmianą przepisów prawa organ prowadzący musi określić w 

drodze uchwały jakie jednostki obejmuje wspólną obsługą finansową i 

administracyjną. Urząd Gminy będzie zapewniał obsługę dla wszystkich szkół i 

samego urzędu. Urząd prowadzi również obsługę finansową swoich instytucji 

kultury. Od 1 stycznia tylko GOPS będzie sam prowadził obsługę finansową i 

administracyjną. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska dała pod 

głosowanie przyjęcie  stosownej Uchwały. 

 

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

uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła Uchwałę  w sprawie organizacji 

wspólnej obsługi finansowej i administracyjnej jednostek organizacyjnych 

zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Opinogóra Górna.   

 

Ad.pkt.10. 

 

 Sekretarz Gminy Pani Beata Golasińska wyjaśniła, że świadczenia 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje wójt, ale rada gminy 

może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia 

postępowania w w/w sprawie. Dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Opinogóra Górna dotychczas postępowanie w sprawach z zakresu świadczeń 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym prowadził Gminny Zespół 

Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, a decyzje wydawał Wójt Gminy. W celu 

skompletowania wniosku o przyznanie stypendium szkolnego wnioskodawca 

udawał się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i tam składał kolejny 

wniosek o wydanie zaświadczenia o pobieranych zasiłkach rodzinnych, 

zasiłkach stałych itp. za miesiąc poprzedzający składanie wniosku. Tak więc do 

rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium zaangażowane były trzy 

instytucje. Dotychczasowe doświadczenia wykazują, że większość osób 

korzystających z tej formy pomocy materialnej to osoby pobierające różnego 
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rodzaju świadczenia pomocy społecznej, czyli podopieczni GOPS. Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej jest najlepiej zorientowany w sytuacji życiowej 

mieszkańców, w tym również uczniów i ich rodzin, a wiedza ta oparta jest na 

informacjach zbieranych i stale aktualizowanych w trakcie wywiadów 

środowiskowych przez pracowników GOPS. Przekazanie zadań z zakresu 

udzielania pomocy materialnej uczniów Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej sprawi, że wygodniej będzie wnioskować zainteresowanym o 

świadczenia, w jednej instytucji oraz przyczyni się do lepszej organizacji pracy i 

braku konieczności powielania dokumentów wnioskowych. 

  

 Przewodnicząca Rady Gminy  Pani Jolanta Grochowska dała pod 

głosowanie przyjęcie stosownej uchwały. 

 

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

uczestniczyło 15 jednogłośnie przyjęła  Uchwałę w sprawie upoważnienia 

kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej do 

prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opinogóra 

Górna.  

 

Ad.pkt.11. 

 

 Inspektor ds. promocji gminy Pan Emil Świszcz poinformował, że Rada 

Gminy w roku 2014 przyjęła Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 

2014 – 2018 oraz zasady udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków. Na rok 2014 i 2015 zarezerwowano w budżecie kwotę  po 20.000 zł. 

Środki na ten cel zostały w całości wydatkowane, 20.000 zł na dofinansowanie 

remontu schodów bocznych  i balustrad przy schodach bocznych zabytkowego 

kościoła w Opinogórze Górnej i 20.000 zł na dofinansowanie zabezpieczenia, 

odnowienia oraz wyzłocenia wszystkich elementów ołtarza głównego kościoła 

w Pałukach. Radni otrzymali pisemne sprawozdanie z realizacji programu. 

 

Ad.pkt.12. 

 

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

uczestniczyło 15 jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2016. 

 

Ad,pkt.13. 

 

 Pan Stanisław Leszczyński – planowany jest  remont drogi powiatowej , 

Ciechanów – Opinogóra – Długołęka, stwierdził że przed remontem  tej drogi 

dobrze byłoby wystąpić z pismem do PZD żeby w Opinogórze Górnej na ul. 

Konwerskiego wykonali zjazdy z drogi do planowanych działek budowlanych, 

oraz wystąpić do Zakładu Energetycznego  o przesuniecie słupów również 

wzdłuż ulicy Konwerskiego.  

 

 Sołtys Pan Stanisław Gostkowski zapytał ile będzie trwała sytuacja           

z awarią wodociągu w Kołaczkowie oraz jak będzie wyglądało odśnieżanie w 

tym roku.  

 

 Radny Jerzy Komorowski – na poprzedniej sesji poruszona była sprawa 

komisji która przyznaje fundusz na remonty dróg gminnych. Sprawa została 

załatwiona pozytywnie, sprawozdanie otrzymaliśmy, wiemy kto i ile otrzymał 

funduszy. 

 

 Sołtys z Humięcki Arkadiusz zapytał dlaczego pracownicy PUK nie 

rozdają worków mieszkańcom tylko zostawiają sołtysowi żeby rozdał. 

 

 Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk wyjaśnił: 

  stacja uzdatniania wody w Kołaczkowie potrzebuje remontu, zapewnione 

jest w budżecie gminy 100 tys. zł i będziemy chcieli problem docelowo 

rozwiązać. ZUW w Mławie prowadzi czynności mające na celu uzyskania 

wymaganej jakości wody ze stacji uzdatniania w Kołaczkowie. Żeby 

problem ten wyeliminować skutecznie i uniknąć podobnych zdarzeń w 

przyszłości planujemy z zabezpieczonych środków budżetu ma 2017 rok 

(100.000 zł)  wykonać odcinki sieci wodociągowej łączącej wodociąg 

zasilany ze zmodernizowanej SUW w Opinogórze z wodociągiem 

zasilanym ze SUW Kołaczków. W okresie zimy będziemy wykonywać 

stosowną dokumentację, a na początku roku 2017 wykonamy połączenie 

wodociągów. Takie rozwiązanie spowoduje, że w przyszłości gdyby się 

wydarzyła taka sytuacja z awarią na którejś ze SUW woda będzie 

przesyłana z innych sprawnych  Stacji. Na razie zobowiążemy ZUW 

Mława do  regularnego dostarczania wody pitnej w tym rejonie, 

 w sprawie wykonania zjazdów w Opinogórze Górnej z ul. Konwerskiego 

wystąpimy do PZD w Ciechanowie, a do Zakładu Energetycznego           

w sprawie przesunięcia słupów. Jedno jest pewne, że dokumentacja na 
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remont tej drogi jest już wykonana i nie wiemy jaki będzie efekt naszej 

prośby, 

 odśnieżanie, odbył się przetarg, odpowiednia kwota  w budżecie  została 

zabezpieczona, jeżeli zajdzie potrzeba odśnieżania proszę zgłaszać do 

Urzędu Gminy do Pana Kulaszewskiego który będzie  koordynował pracą 

sprzętu odśnieżającego, 

 odbył się przetarg na odbiór nieczystości, wybrany został PUK 

Ciechanów,  umowę podpisaliśmy na 2 lata, cena pozostanie bez zmian tj. 

6 zł za odpady selektywne i 10 zł za odpady zmieszane. Jeżeli worków  

brakuje, są  w Urzędzie Gminy, proszę zgłaszać się do pok. Nr 6.  

Uzgodnienie z PUK w umowie jest takie że ile zabierają  worków              

z odpadami tyle zostawiają pustych. Zwrócimy uwagę na to żeby nie 

zostawiali worków u sołtysa  tylko dostarczali je bezpośrednio 

mieszkańcom. 

   

Ad.pkt.14. 

 

 Radny Jerzy Komorowski poinformował, że otrzymał pismo w sprawie 

zmiany organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej w miejscowości Dzbonie. 

Ale zmiany mogą być wprowadzone po przedstawieniu do zatwierdzenia 

stosownego projektu organizacji ruchu, co w tej sprawie. 

 

 Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk wyjaśnił, że w czasie zatwierdzania stałej 

organizacji ruchu dla odcinka drogi w Dzboniu lokalizacja znaków pionowych i 

poziomych była opiniowana przez Starostę i Urząd Gminy. Uwag do 

projektowanych rozwiązań nie było. Żeby teraz zaproponować stosowny projekt 

organizacji ruchu należałoby przeznaczyć odpowiednią kwotę pieniężną a jest to 

droga wojewódzka. Nie możemy  przeznaczać pieniędzy na drogi wojewódzkie. 

Na zakończenie Wójt Gminy podziękował radnym i sołtysom za przyjęcie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu gminy na 2017 r. Wszystkim 

zebranym i ich rodzinom złożył życzenia świąteczne. 

 

Ad.pkt.15. 

 

 Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Przewodnicząca Rady Gminy 

Pani  Jolanta Grochowska  zamknęła obrady XXI Sesji Rady Gminy, oraz 

złożyła życzenia świąteczne. 

 

 

 Protokółowała:            Przewodniczący Rady Gminy 

  

Elżbieta  Borowska          Jolanta Grochowska 


