
PROJEKT 

P R O T O K Ó Ł  Nr XXV/2017 

z  XXV Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej  

w dniu 19 czerwca  2017 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. 13
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. Emil Świszcz – inspektor ds. promocji gminy 

5. Paulina Rybczyńska – przedstawiciel Muzeum Romantyzmu w 

Opinogórze Górnej 

6. Sportowcy – dziewczęta siatkarki i chłopcy ze sztafety w biegach 

przełajowych 

 

Pkt.1. 

  

 Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska powitała radnych  

gminy,  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 XXIV Sesji Rady Gminy. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w uchwale budżetowej Gminy 

Opinogóra Górna na rok 2017.  

4. Informacja Komisji doraźnej o wynikach pracy w terenie.  

5. Wręczenie nagród dla sportowców ze „Sztafety chłopców w biegach 

przełajowych”  

6. Zaliczenie kolejnych dróg do kategorii dróg gminnych – nabycia gruntów 

pod drogi od właścicieli prywatnych 

7. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę Nr XXIII/140/2017 Rady Gminy 

Opinogóra Górna z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci 

szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Rozwój 

kompetencji kluczowych szansą na lepszą przyszłość”. 

9. Wolne wnioski i zapytania. 

10. Sprawy bieżące. 

11. Zamknięcie obrad. 

 

Ad.pkt.2. 

  

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska poinformowała,         

że protokół z XXIV 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 protokółu nie było, w wyniku głosowania jawnego – 15 za, 

protokół został przyjęty bez zmian. 

  

Ad.pkt.3. 

 

 Pani Paulina Rybczyńska – przedstawiciel Muzeum Romantyzmu 

poinformowała o propozycji przystąpienia do projektu „Kształcenie muzyczne 

dzieci” . Koszt całoroczny 3,5 tys. zł. i trwa 10 miesięcy tj. rok szkolny. Projekt 

w tym roku  może być dofinansowany w wysokości 75%., uczestników 

szkolenia  ok. 30 dzieci. Warunek żeby projekt był realizowany musi być wpłata 

Gminy. 

 

 Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk poinformował: 

 wstępnie rozmawiał z Dyrektorem Muzeum w sprawie projektu. Uważa 

że należy przystąpić do projektu , dać szansę dzieciom z naszej gminy i 

w projekcie uchwały o zmianach budżetu zaplanowaliśmy kwotę 3,560 zł 

na kształcenie muzycznie dzieci w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze 

Górnej. 

 planujemy przeznaczyć 10.000 zł na odnowienie obiektów na placach 

zabaw na terenie gminy, 

 planujemy 1.500 zł na zakup nagród za szczególne osiągnięcia w 

konkursach sportowych odnoszonych przez młodzież z terenu gminy, 

 

 Radny Pan Jerzy Komorowski zapytał z jakiego działu zostaną 

przeniesione pieniądze na kształcenie muzyczne dzieci w  Muzeum. 

 

 Skarbnik Gminy Pani Ewa Wójcik wyjaśniła, że powstały pewne 

oszczędności i z tego pokryjemy koszt kształcenia młodzieży. Następnie 

omówiła szczegółowo proponowane zmiany w budżecie gminy na 2017 rok. 

  



 3 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska dała pod 

głosowanie przyjęcie Uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 

Opinogóra Górna na rok 2017. 

   

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

uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2017.  

 

Ad.pkt.4. 

 

 Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk poinformował, że radni otrzymali na 

piśmie rozdział funduszu na remonty dróg gminnych.  Komisja doraźna odbyła 

przejazd i wizje lokalną dróg na które były składane podania. Komisja 

pracowała solidnie, rozdzieliła 10 tys. zł na remonty dróg. Jednak wiele podań 

jeszcze wpłynęło po objeździe dróg. Myślimy zakupić szlakę z Cukrowni, która 

by szlakę dowoziła, a w powrotnej drodze zabierała buraki od rolników. 

Będziemy też chcieli zorganizować dowóz kruszywa lub kamienia ale za ten 

materiał trzeba będzie zapłacić transport. 

 

Ad.pkt.5. 

 

 Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk poinformował, że na dzisiejszą sesje Rady 

Gminy została zaproszona sportowa młodzież, dziewczęta siatkarki i chłopcy ze 

sztafety w biegach przełajowych. Cieszy fakt, że młodzież promuje naszą 

gminę. Mamy mistrza polski w „Kimboxsie”, dziewczęta grają dobrze w piłkę 

siatkową, chłopcy są dobrzy w biegach przełajowych. W związku z powyższym 

Wójt Gminy złożył sportowcom serdeczne podziękowania za osiągniecia 

sportowe i godne reprezentowanie Gminy Opinogóra Górna. Każdy sukces 

przyjmowany jest z radością i satysfakcję przez mieszkańców naszej gminy. 

Pogratulował dotychczasowych dokonań, życząc kolejnych sukcesów, 

wytrwałości w wytyczaniu i osiąganiu nowych celów. Aby symbolicznie 

uhonorować  sportowców Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk i Przewodnicząca 

Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska  dokonali wręczenia im drobnych 

upominków ( dziewczęta buty sportowe, chłopcy koszulki)   i dyplomów. Słowa 

podziękowania również zostały skierowane do opiekunów młodzieży. W dowód 

tego że nie tylko sportowcy godnie reprezentują gminę wspomniał  Wójt Gminy 

o chórze dziecięcym, który miał ostatnio występ również w Oranżerii. Dla tych 

dzieci zostały zakupione jednakowe pelerynki. 

 

 Opiekun sportowców Pan Pszczółkowski Grzegorz podkreślił, że jest ok. 

1 tys. gmin na Mazowszu, nasza młodzież zajęła 8 miejsce i jest to wielki 

sukces. Podziękował za wyróżnienie sportowców 
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Ad.pkt.6. 

 

 Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk przypomniał, że Rada Gminy upoważniła 

Wójta Gminy do wykupu, pozyskania czy przejęcia gruntów ale obowiązkiem 

Wójta jest przekazywanie takich informacji radnym: 

 będziemy przejmowali odcinek pod poszerzenie drogi we Władysławowie 

ul. Topolowa, 

 planujemy wykup od p. Maślanki we Władysławowie również na 

poszerzenie drogi, 

 mieszkaniec Władysławowa sprzedał grunty pod działki, pozostał mu 

grunt pod drogę, musimy to przejąć i uporządkować, 

 w Pałukach są grunty przy wieży ciśnień, właściciele działek przyległych 

złożyli podania o przejecie lub odkupienie tych gruntów. Przygotujemy 

podział, wycenę i będziemy chcieli bez przetargu sprzedać te grunty, 

 jest pas gruntów po byłym placu buraczanym w Pałukach. Złożyliśmy 

wniosek o wpis tych gruntów do rejestru zabytków, gdyż byłaby 

możliwość pozyskania środków pieniężnych na jego zagospodarowanie, 

 są grunty po byłej kolejne w Pałukach, również przymierzamy się do 

zbycia właścicielom którzy posiadają grunty w bezpośrednim sąsiedztwie. 

 

Radny Pan Rafał Olewniczak potwierdził, że należy przekazać czy 

odsprzedać grunty  po byłej kolejce właścicielom bezpośrednio sąsiadującymi z 

tymi gruntami, natomiast jeżeli są to grunty gdzie przechodzi droga, to 

pozostawić ponieważ może będą potrzebne na poszerzenie dróg. 

 

Radny Pan Adam Gąsiorowski zasugerował, że w Chrzanówku również są 

takie grunty i mieszkańcy proponują, aby je przeznaczyć na boisko sportowe. 

 

Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk wyjaśnił, że grunty w Chrzanówku są 

gruntami Skarbu Państwa. Stan ich nie jest uregulowany. Aby grunty przekazać 

pod boisko to najpierw musimy je przejąć i jeżeli je przejmiemy to będziemy się 

zastanawiać nad jej przeznaczeniem. 

 

Ad.pkt.7. 

 

 Sekretarz Gminy Pani Beata Golasińska wyjaśniła, że proponuje się 

wprowadzenie zmiany w uchwale Rady Gminy Nr XXIII/140/2017  w sprawie 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju 

szkolnego, w  załączniku nr 2 w którym było nazwa szkoły – „Gimnazjum im 

Zygmunta  Krasińskiego w Opinogórze Górnej „ a zmieniamy  nazwa szkoły – „ 

Klasy dotychczasowego Gimnazjum im. Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze 

Górnej prowadzone w Szkole Podstawowej w Opinogórze Górnej” 
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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 

uczestniczyło 15, jednogłośnie podjęła Uchwałę zmieniającą uchwałę              

Nr XXIII/140/2017 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 28 marca 2017 roku             

w sprawie  dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego 

ustroju szkolnego. 

 
 

 

Ad.pkt.8. 

 

 Pan Emil Świszcz inspektor ds. promocji gminy wyjaśnił, że wniosek o 

dofinansowanie zadania „Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepszą 

przyszłość” został złożony w ramach konkursu. Wniosek został pozytywnie 

oceniony przez niezależnych członków Komisji Oceny Projektów i uzyskał 

wynik 119,5 pkt. co stanowi więcej niż wymagane minimum punktów. Wniosek 

został umieszczony na liście wniosków rekomendowanych do dofinansowania 

zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 23 maja 

2017 r. w związku z powyższym otrzymał dofinansowanie 477.120,32 zł. W 

dniu 13 czerwca 2017 r. dostaliśmy informację o dostarczeniu do Mazowieckiej 

Jednostki Wdrażania Programów Unijnych dokumentów niezbędnych do 

podpisania umowy m.in. uchwały zatwierdzającej projekt w terminie 14 dni 

kalendarzowych od daty otrzymania pisma. Niezłożenie w wyznaczonym 

terminie uchwały oznaczałoby rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie. 

Podjęcie uchwały jest zatem zasadne. 

 

  

 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 podjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia do 

realizacji projektu pt. „Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepszą 

przyszłość”. 

 

Ad.pkt.9. 

 

 Radny Pan Rafał Olewniczak zapytał co z przystankiem autobusowym w 

Łękach oraz kto będzie obcinał rowy przydrożne przy drogach gminnych. 

 

 Radny Pan Jerzy Komorowski – był przeprowadzony remont drogi we 

Wierzbowie ale są  braki i czy Wójt Gminy przeznaczy jakiś fundusz na ich 

uzupełnienie. 
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Radna Pani Joanna Krakowska zapytała co z klasą VI, czy będzie 

rozdzielana. 

 

Radny Pan Adam Gąsiorowski zapytał czy została wyjaśniona sprawa z  

obiektem (budką) który powstał na terenie sołectwa. 

 

Sekretarz Gminy Pani Beata Golasińska wyjaśniła, że sprawa ustawienia 

obiektu – (budki) w Chrzanówku to zostało skierowane pismo do 

Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego Delegatura w Ciechanowie i do dnia 

dzisiejszego nie mamy jeszcze odpowiedzi. 

 

Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk wyjaśnił: 

 pod przystanek w Łękach sołtys przygotował fundament, gmina natomiast 

zakupi i postawi wiatę przystankową, 

 droga  Wierzbowo była w tragicznym stanie, została wyremontowana 

docelowo i wymaga wyrównania, to zrobimy, 

 sprawa podziału klasy VI na dwie, rozmawiałem z rodzicami i 

powiedzieli że dzieci nie są zainteresowane podziałem klasy. Zorganizuję 

następne spotkanie z rodzicami i nauczycielami w wtedy podejmiemy 

decyzję 

 obcinanie rowów przydrożnych przy drogach gminnych to na bieżąco  

będziemy  obcinać, ale pracownik który zajmował się tymi sprawami 

znajduje się na zwolnieniu lekarskim, i jeżeli są takie sygnały i  potrzeba 

obcinania rowów to proszę o przekazywanie  informacji 

 proszę również na bieżąco zgłaszać awarię oświetlenia ulicznego. 

 

Ad.pkt.10. 

 

 Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk poinformował: 

 18 czerwca br. w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej była się 

impreza z okazji zakończenia Dnia Kultury Chrześcijańskiej, było bardzo 

dużo osób, m.in. była Poseł Pani Tucholska która przychylnie 

wypowiadała się o Opinogórze, 

 18 czerwca  br. odbyło się 35-lecie kapłaństwa księdza z parafii Pałuki. 

Na tym spotkaniu jeden z naszych wcześniej wspomnianych sportowców 

Adrian  wystąpił bez karki z podziękowaniem w imieniu młodzieży dla 

księdza, wyszło mu to bardzo dobrze, było  miłe zaskoczenie. Adrian jest 

również członkiem  orkiestry dętej  „Trzech pokoleń” w Opinogórze 

Górnej, 

 mamy przygotowany projekt na zagospodarowanie boiska sportowego w 

Opinogórze Górnej. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie inwestycji na 

którą możemy otrzymać do 50% wartości całego przedsięwzięcia, 
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 27 sierpnia 2017 roku mamy planowane dożynki gminne, ale 

prawdopodobnie w ten dzień będą również dożynki diecezjalne. Terminu 

gminnych dożynek nie będziemy zmieniać. 

 

Ad.pkt.11. 

 

 Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Przewodnicząca Rady Gminy 

Pani  Jolanta Grochowska  zamknęła obrady XXV Sesji Rady Gminy. 

 

 

 Protokółowała:            Przewodniczący Rady Gminy 

  

Elżbieta  Borowska          Jolanta Grochowska 


