PROJEKT

P R O T O K Ó Ł Nr XXIV/2017
z XXIV Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej
w dniu 31 maja 2017 r. w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej
pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Gminy Jolanty Grochowskiej
Obrady rozpoczęto o godz. 1000 i zakończono o godz. 1400 .
Stan radnych
Uczestniczyło
Rady nieobecny:
Adam Gąsiorowski

- 15
- 14

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:
1.
2.
3.
4.
5.

Piotr Czyżyk - Wójt Gminy
Beata Golasińska – Sekretarz Gminy
Ewa Wójcik – Skarbnik Gminy
Ewa Żórawska – Kierownik GOPS
Elżbieta Pełka – inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony
środowiska
6. Alicja Stryczniewicz – inspektor ds. planowania i inwestycji
7. Janusz Sosnowski – radny powiatu
8. Marian Pikus – Izby Rolnicze
9. Ireneusz Różalski – NZOZ „IROMED”
10.Jerzy Niedziałkowski – BS Opinogóra Górna
11.Przedstawicieli Powiatowej Policji w Ciechanowie
12.Sołtysi wg listy obecności - 38
Pkt.1.
Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska powitała radnego
powiatu, radnych gminy, kierowników zakładów pracy, przedstawiciela Izby
Rolniczej, przedstawicieli 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 XXIII Sesji Rady Gminy.
3. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczących
uchwał sesyjnych.
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4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dopłat dla taryfowej grupy
odbiorców za zbiorowe odprowadzanie ścieków do oczyszczalni
w miejscowości Opinogóra Górna i Pomorze.
8. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr XV/85/2016 Rady Gminy
Opinogóra Górna z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia
z opłat, trybu ich pobierania.
9. Podjęcie uchwały w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2017 -2021.
10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej o nazwie
„ul. Topolowa w m. Władysławowo” i numerze „120747W”.
13.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na drodze wewnętrznej
w miejscowości Opinogóra Górna gm. Opinogóra Górna.
14.Podjęcie uchwały w sprawie
nadania nazw ulicom na drogach
wewnętrznych i publicznych w miejscowości Kołaczków gm. Opinogóra
Górna.
15.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi:
Chrzanówek, Długołęka, Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna,
Opinogóra-Kolonia, Kołaczków, Kołaki-Budzyno, Kotermań, Pomorze,
Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola
Wierzbowska i Zygmuntowo gmina Opinogóra Górna.
16.Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków
stanowiących dochody budżetu Gminy Opinogóra Górna instrumentem
płatniczym.
17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę
Opinogóra Górna Powiatowi Ciechanowskiemu
18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Opinogóra Górna.
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19.Podjęcie uchwały w sprawie
Opinogóra Górna na rok 2017.
20.Wolne wnioski i zapytania.
21.Sprawy bieżące.
22.Zamknięcie obrad.

zmian w uchwale budżetowej Gminy

Ad.pkt.2.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska poinformowała,
że protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna został napisany i radni
mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Robert Goździewski przedstawił
wniosek z dnia 31 maja 2017 r w sprawie przyjęcia protokołu z XXIII Sesji
Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska dała pod
głosowanie przyjęcie wniosku
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z XXIII Sesji Rady Gminy
Opinogóra Górna.
Ad.pkt.3.
Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące
uchwał sesyjnych - brak
Ad.pkt.4.
Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania
budżetu za rok 2016 (sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu).
Podziękował radnym, sołtysom i wszystkim pracownikom Urzędu Gminy za
wyrozumiałość i pomoc w realizacji budżetu, kierownikom za sprawne
kierowania Urzędem. Uważam, że pracownicy Urzędu Gminy dobrze pracują,
nie było skarg na prace.
Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska podziękowała Wójtowi
za miłe słowa i wyraziła chęć na dalszą dobrą współpracę.
Skarbnik Gminy Pani Ewa Wójcik odczytała uchwałę Nr Ci.151.2017
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
25 kwietnia 2017 r w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta
Gminy Opinogóra Górna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok.
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Ponieważ dyskusji na powyższy temat nie było Przewodnicząca Rady
Gminy Pani Jolanta Grochowska dała pod głosowanie przyjęcie Uchwały
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan radnych 15, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy
za 2016 rok.
Ad.pkt.5.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Konwerski odczytał
Uchwałę nr 1/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 maja 2017 r.
o opinii wykonania budżetu Gminy Opinogóra Górna za 2016 rok i wniosku
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Opinogóra Górna
Skarbnik Gminy Pani Ewa Wójcik odczytała Uchwałę Nr Ci186.2017
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
11 maja 2017 r w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Opinogóra Górna z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Opinogóra Górna.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska stwierdziła, że
radni szczegółowo przedyskutowali temat na posiedzeniach stałych Komisji
w dniu 23 maja 2017 roku i nie mieli uwag. Ubiegły rok był wyjątkowy, było
trzech włodarzy, zaplanowane inwestycje wykonane zostały w miarę
możliwości. Rada Gminy powinna udzielić absolutorium Wójtowi Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska dała pod
głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan radnych 15, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
Ad.pkt.6.
Inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Pani
Elżbieta Pełka wyjaśniła, że na posiedzeniach stałych Komisji Rady Gminy
przygotowano propozycje stawek:
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- za 1 m3 dostarczanej wody 2,43 zł + Vat = 2,63 zł
- za 1 m3 ścieków 7,79 zł + Vat = 8,41 zł.
Radny Pan Jerzy Komorowski stwierdził, że na Komisjach Rady Gminy
był przeciwny sugerowanej przez dyr. ZUW podwyżce, ponieważ nasza gmina
jest gminą typowo rolniczą, sytuacja w rolnictwie jest trudna, ceny za produktu
rolne są niskie ale nie mieliśmy innego wyjścia tylko przyjąć minimalne
podwyżki.
Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk podkreślił, że Dyrektor ZUW Mława
przedkładał nam dużo wyższe podwyżki, ale po negocjacjach zaakceptowaliśmy
takie kwoty jakie dzisiaj proponujemy. Mamy na gminie oczyszczalnie, ale
mamy mało odbiorców i dlatego koszty są wysokie. Żeby nie obciążać
mieszkańców podwyżką opłaty za ścieki i nie zniechęcać do podłączania się do
sieci kanalizacyjnej zwiększamy dopłaty do taryfowej grupy odbiorców
indywidualnych za ścieki odprowadzanie do oczyszczalni ścieków w
Opinogórze Górnej i Pomorzu.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska dała pod
głosowanie stosowny projekt uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Ad.pkt.7.
Inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Pani
Elżbieta Pełka wyjaśniła, że przygotowana propozycja dopłaty dla taryfowej
grupy odbiorców za zbiorowe odprowadzanie ścieków do oczyszczalni
w Opinogórze Górnej wynosi 1,46 zł + Vat i w Pomorzu 2,17 zł + Vat.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska wniosła
o podjęcie stosownej Uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęło Uchwałę w sprawie zatwierdzenia
dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców za zbiorowe odprowadzanie ścieków do
oczyszczalni w miejscowości Opinogóra Górna i Pomorze.
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Ad.pkt.8.
Kierownik GOPS Pani Ewa Żórawska wyjaśniła, że w uchwale Nr
XV/85/2016 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia
z opłat, trybu ich pobierania w § 7 wprowadza się zmianę i otrzymuje brzmienie
„Ustala się koszt i godziny świadczonych usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 17,70 zł.”
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 podjęła Uchwałę zmieniającą uchwałę Nr
XV/85/2016 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia
z opłat, trybu ich pobierania.
Ad.pkt.9.
Kierownik GOPS Pani Ewa Żórawska wyjaśniła, że dotychczasowy
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie wygasł i należy opracować nowy, który proponujemy na
lata 2017-2021. Celem strategicznym Programu jest przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie, ochronie ofiar przemocy w rodzinie oraz zwiększenie dostępności
i skuteczności profesjonalnej pomocy. Program określa szczegółowe zadania do
realizowania, ukierunkowane na: rozwój systemu przeciwdziałania przemocy
oraz współpracy międzyinstytucjonalnej, zapewnienie dostępności pomocy
osobom i rodzinom z problemem przemocy domowej, kształtowanie
świadomości społecznej w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie,
doskonalenie kadr zajmujących się diagnozowaniem i pomocą osobom
dotkniętym tym problemem oraz edukację i profilaktykę mieszkańców gminy
Opinogóra Górna. Opracowanie Programu poprzedzone zostało diagnozą
zjawisk przemocy na terenie Gminy Opinogóra Górna. Gminny Program
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Gminie Opinogóra Górna ma charakter długofalowy. Działania
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obejmują pięć lat. W miarę potrzeb i sytuacji społecznej mogą ulegać zmianom
i udoskonaleniom.
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 podjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021.
Ad.pkt.10.
Kierownik GOPS Pani Ewa Żórawska wyjaśniła, że uchwalenie Statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej polega tylko na
dostosowaniu do aktualnych przepisów i obecnej sytuacji.
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 podjęła Uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej.
Ad.pkt.11.
Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk wyjaśnił, że w związku z prośbami
mieszkańców gminy przygotowaliśmy propozycje zaliczenia dróg do kategorii
dróg gminnych. Są to drogi: 1) Chrzanówek ul. Błękitna – od skrzyżowania
z ulicą Błękitną w mieście Ciechanów w kierunku wschodnim na długości
0,244 km. 2) Opinogóra Dolna za budynkami – od skrzyżowania z drogą
powiatową Ciechanów-Opinogóra-Długołęka-Zielona 1237W do skrzyżowania
z drogą gminną Opinogóra Dolna - kolonie 120720W na długości 0,495 km.
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 zaliczenia dróg do
kategorii dróg gminnych.
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Ad.pkt.12.
Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk wyjaśnił, że na wniosek mieszkańców
Władysławowa proponuje się zmienić przebieg istniejącej drogi gminnej
o nazwie „ul. Topolowa w m. Władysławowo” i numerze „120747W” poprzez
przedłużenie jej przebiegu o część drogi wewnętrznej stanowiącej własność
Gminy Opinogóra Górna. Należy podkreślić, że jeden z mieszkańców
Władysławowa sąsiadujący z drogą bezpłatnie przekazał grunt na poszerzenie
tej drogi oraz na własny koszt ją utwardził.
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 zmiany przebiegu
drogi gminnej o nazwie „ul. Topolowa w m. Władysławowo” i numerze
„120747W”.
Ad.pkt.13.
Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk wyjaśnił, że mieszkaniec, który nabył
dwie działki w Opinogórze Górnej złożył wniosek o nazwanie drogi do działek
w Opinogórze Górnej ulicą Książąt Mazowieckich. Sprawa była omawiana
szczegółowo na komisjach przed Sesją Rady.
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 nadania nazwy ulicy
na drodze wewnętrznej w miejscowości Opinogóra Górna gm. Opinogóra
Górna.
Ad.pkt.14.
Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk wyjaśnił, że mieszkańcy Kołaczkowa
w ramach konsultacji odbyli zebranie wiejskie, na którym przyjęli propozycję
nazw ulic w sołectwie. Z takim wnioskiem mieszkańcy wystąpili do Wójta
Gminy. W związku z powyższym przygotowany jest stosowny projekt uchwały.
Nadanie nazw ulic zastrzeżone dla Rady Gminy , porządkuje kwestię numeracji
i adresów w miejscowości.
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Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska dała pod
głosowanie przyjęcie stosownej Uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie nadania nazw
ulicom na drogach wewnętrznych i publicznych w miejscowości Kołaczków
gm. Opinogóra Górna.
Ad.pkt.15.
Inspektor ds. planowania i inwestycji Pani Alicja Stryczniewicz
wyjaśniła, że zmiana obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Opinogóra Górna przyjętego uchwałą Nr XIV/66/07
Rady Gminy dotyczy części tekstowej oraz graficznej ww. planu. Zmiana części
tekstowej dotyczy ustaleń parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu w zakresie rozbudowy budynków mieszkalnych
oraz udziału powierzchni biologicznie czynnej. Zmiana części graficznej
dotyczy dwóch terenów w miejscowości Opinogóra Górna. Pierwszy teren
proponowany jest pod poszerzenie cmentarza parafialnego. Drugi teren dotyczy
zmiany przeznaczenia części działki nr 59/13 z terenu dróg wewnętrznych na
proponowany teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Granice obszaru
objętego zmianą planu przedstawione są na załączniku graficznym do uchwały.
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 przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Fragmentów wsi: Chrzanówek, Długołęka, Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Góra,
Opinogóra-Kolonia, Kołaczków, Kołaki-Budzyno, Kotermań, Pomorze,
Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska
i Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna.
Ad.pkt.16.
Skarbnik Gminy Pani Ewa Wójcik wyjaśniła, że Ministerstwo Rozwoju
uruchomiło program płatności bezgotówkowych w terminach płatniczych jak
również płatności mobilne ( z użyciem telefonu). Program skierowany jest m.in.
do urzędów gmin. Udział w programie jest dla urzędów bezpłatny. Urząd nie
będzie obciążony opłatami z tytułu korzystania z terminali ani za obsługę
realizowanych płatności. Również klienci urzędów dokonujący płatności
z wykorzystaniem terminali i płatności mobilnych nie będą ponosić opłat za
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dokonane transakcje. Aby móc podpisać i wejść w ten Program Rada Gminy
powinna podjąć stosowną uchwałę. Po podjęciu uchwały można podpisać
umowę na okres 3 lat. Po załatwieniu wszystkich formalności z Ministerstwem
Rozwoju (czyli podpisaniu umowy) w naszym urzędzie można będzie
dokonywać zapłaty podatków i opłat za pomocą kart płatniczych bądź przy
użyciu telefonu komórkowego. Oczywiście nadal zostaje u nas obrót
gotówkowy i tzw. kasa. Jednak wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom
niektórych
płatników
chcemy
udostępnić
możliwość
płatności
bezgotówkowych.
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 dopuszczenia
zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Opinogóra Górna
instrumentem płatniczym.
Ad.pkt.17
Skarbnik Gminy Pani Ewa Wójcik wyjaśniła, że w budżecie gminy
zabezpieczono 200 tys. zł na pomoc finansową dla Powiatu Ciechanowskiego.
Dzisiejsza Uchwała doprecyzowuje nazwę zadania, na które zostanie
przekazania dotacja. Nazwa jest tak skonstruowana aby uzyskać większą ilość
punktów. Uchwała jest niezbędna do podpisania umowy z Zarządem Powiatu
Ciechanowskiego i przekazania środków.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska dała pod
głosowanie przyjęcie Uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej przez Gminę Opinogóra Górna Powiatowi Ciechanowskiemu.
Ad.pkt.18
Skarbnik Gminy Pani Ewa Wójcik wyjaśniła, że zmiany WPF dotyczą
zaktualizowania kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok.
Ponadto w wykazie przedsięwzięć do WPF zmiany dotyczą m.in. zmniejszenie
planu wydatków o 84 tys. zł na zadanie pn.”termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej w Gminie Opinogóra Górna” – (po przetargach
pozostały oszczędności), oraz wprowadzenie nowego wydatku 18.942 zł pn.
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„Rozszerzenie gwarancji dla serwerów
marszałkowski. Płatność w latach 2017-2020.

dostarczonych

przez

Urząd

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 zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.
Ad.pkt.19.
Skarbnik Gminy Pani Ewa Wójcik wyjaśniła że radni otrzymali na piśmie
szczegółowe uzasadnienie do uchwały w sprawie proponowanych zmian do
budżetu Gminy na rok 2017. Zapytała czy są niejasności do przedstawionej
propozycji.
Radni nie mieli uwag do proponowanych zmian w budżecie gminy na
2017 rok. W związku z powyższym 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 2017.
Ad.pkt.20.
Sołtys z Kobylina Pan Gostkowski Stanisław zgłosił wniosek
o oczyszczenie rowów przydrożnych w Kobylinie.
Sołtys z Pałuk Pani Edyta Salwin zapytała czy będzie czynna siłownia
w Szkole w Opinogórze Górnej.
Sołtys z Przytoki Pan Płodziszewski Henryk zapytał, czy będzie
kontynuowana budowa obwodnicy w Opinogórze Górnej.
Sołtys z Chrzanówka Pan Lewicki Waldemar zapytał co za obiekt
powstaje na ul. Ogrodowej w Chrzanówku.
Sołtys z Pator Szczypek Tomasz zapytał jakie kolejne drogi asfaltowe
będą budowane w gminie.
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Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk wyjaśnił że:
o oczyszczenie rowów przydrożnych w Kobylinie wystąpimy do Zarządu
Powiatowego w Ciechanowie,
jeżeli będzie zainteresowanie i będą chętni to uruchomimy siłownie
w Szkole w Opinogórze Górnej,
jest przygotowana dokumentacja na budowę obwodnicy w Opinogórze
Górnej, ale w kontekście innych potrzeb w gminie na ten rok nie jest
planowana, sprawa jest otwarta,
powstał obiekt w Chrzanówku, mieliśmy dzisiaj rano
telefon
o wyjaśnienie tej sprawy. Sprawę zweryfikujemy, ewentualnie zgłosimy
do Nadzoru Budowlanego, to co w naszej mocy to sprawdzimy,
odnośnie budowy dróg w gminie to: podpisana została umowa na budowę
drogi Bogucin, Pomorze, Kołaki Kwasy. Ogłoszono przetarg na budowę
drogi Opinogóra Dolna – Bacze. W najbliższych planach mamy
ogłoszenie przetargu na drogę w Łękach.

Sołtys z Kątów Pan Szymański Zdzisław zapytał, czy będzie budowana
ścieżka rowerowa z Ciechanowa przez Kąty do Opinogóry.
Radny powiatu Pan Janusz Sosnowski wyjaśnił, że przebudowa tej drogi była
planowana, inwestycja dosyć okazała, ale zabrakło punktów do uzyskania
dofinansowania na jej realizację Gdyby miasto Ciechanów ujęło to jako
inwestycje priorytetową wtedy byłaby szansa otrzymania więcej punktów.
Projekt na inwestycje przygotowany, czekamy aby inwestycja weszła w życie.
Radny Pan Komorowski Jerzy zapytał czy coś się dzieje z drogą we
Wierzbowie. Ponadto stwierdził zadowolenie z pracy w terenie Komisji
doraźnej która objeżdżała drogi w gminie ale nie miał wglądu do sprawozdania
z wyjazdu i poprosił o jego przedstawienie.
Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk wyjaśnił:
 w sprawie drogi we Wierzbowie na razie czekamy na wykonawcę, ale
droga będzie naprawiona,
 Komisja doraźna na pewno przedstawi sprawozdanie ze swej pracy
w terenie
Ad.pkt.21.
Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk poinformował:
 podpisane zostały umowy na:
- rozbudowę oczyszczalni ścieków,
- termomodernizację S.P. Wola Wierzbowska,
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- kanalizację sanitarnaąw Opinogórze,
- wymianę stolarki okiennej w S.P. w Opinogórze Górnej,
 w tym roku Dożynki Gminne odbędą się w Pałukach, prośba
o przygotowanie wieńców dożynkowych.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska poinformowała:
 w ostatnią niedziele sierpnia tj. 27 planowane są Dożynki Gminne
w Pałukach. Ukłon w stronę sołtysów i radnych aby przygotowali stoiska
i wieńce dożynkowe ,
 po 20 czerwca zorganizujemy wycieczkę sołtysom i radnym, proszę
o zgłaszanie i zapisywanie na listę.
Ad.pkt.22.
Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Przewodnicząca Rady Gminy
Pani Jolanta Grochowska zamknęła obrady XXIV Sesji Rady Gminy.
Protokółowała:
Elżbieta Borowska

Przewodniczący Rady Gminy
Jolanta Grochowska

