
PROJEKT 

 

P R O T O K Ó Ł  Nr XXVI/2017 

z  XXVI Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej  

w dniu 14 lipca  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. 12
30 

. 

 

Stan radnych   - 15 

Uczestniczyło   - 12 

Radni nieobecni: 

- Miklaszewska Aneta 

- Gąsiorowski Adam 

- Czarnecki Jarosław 

 

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli: 

 

1. Piotr Czyżyk -  Wójt Gminy 

2. Beata Golasińska – Sekretarz Gminy 

3. Ewa Wójcik – Skarbnik Gminy 

4. Zofia Pikus – Dyrektor GOK 

5. Ewa Żórawska – Kierownik GOPS 

6. Paulina Rybczyńska – przedstawiciel Muzeum Romantyzmu w 

Opinogórze Górnej 

7. Mieczysław Leszczyński – radny powiatu 

8. Ireneusz Różalski – NZOZ „IROMED” 

9. Uczestnicy konkursu „ Najpiękniejszy ogród przydomowy” 

10. Sołtysi wg listy obecności -  35 

 

Pkt.1. 

  

 Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska powitała radnych  

gminy,  radnego powiatu, kierowników zakładów pracy, 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 XXV Sesji Rady Gminy. 

3. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczących 

uchwał sesyjnych. 
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4. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia do realizacji projektu pt.: „Rozwój 

usług środowiskowych w „Świetlicy pod kasztanami” w Opinogórze 

Górnej. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt.: 

„Zintegrowana sieć wsparcia w aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin 

z terenu gminy Opinogóra Górna” w partnerstwie z Fundacją edukacyjno-

sportową regeneracja. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Opinogóra Górna.   

8. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w uchwale budżetowej Gminy 

Opinogóra Górna na rok 2017. 

9. Wolne wnioski i zapytania. 

10. Sprawy bieżące. 

11. Zamknięcie obrad. 

 

Ad.pkt.2. 

  

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska poinformowała,         

że protokół z XXV 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, na stan       

15 radnych w sesji uczestniczyło 12,  jednogłośnie przyjęto protokół  bez zmian. 

  

Ad.pkt.3. 

 

 Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczących 

uchwał sesyjnych – brak 

 

 Pani Zofia Pikus Dyrektor GOK zapoznała z protokółem z lustracji 

ogródków przydomowych IX Gminnego Konkursu na „Najpiękniejszy Ogród 

Przydomowy” zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Opinogórze 

Górnej – protokół z lustracji stanowi załącznik do protokółu. 

 

 Nagrody uczestnikom konkursu zostały wręczone wcześniej, natomiast na 

Sesji Rady Gminy Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk wręczył wszystkim 

uczestnikom podziękowania w formie dyplomu. 
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Ad.pkt.4. 

 

 Pani Ewa Żórawska Kierownik GOPS wyjaśniła i uzasadniła propozycję 

przystąpienia  do projektu – „Rozwój usług środowiskowych w „Świetlicy pod 

kasztanami” w Opinogórze Górnej”. Wartość całkowita projektu 319.656,24 zł, 

w tym kwota dofinansowania 298.280,30 zł. Gmina zobowiązuje się wnieść 

wkład własny finansowy po podpisaniu umowy w wysokości 22.375,94 zł. 

Projekt realizowany będzie przez trzy lata, 2017, 2018 i 2019 rok. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska dała pod 

głosowanie przyjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt.: 

„Rozwój usług środowiskowych w „Świetlicy pod kasztanami” w Opinogórze 

Górnej”. 

 

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

uczestniczyło 12, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia do 

realizacji projektu: „Rozwój usług środowiskowych w „Świetlicy pod 

kasztanami” w Opinogórze Górnej”. 

 

Ad.pkt.5. 

 

 Pani Ewa Żórawska Kierownik GOPS wyjaśniła i uzasadniła propozycję 

przystąpienia do kolejnego projektu pt.: „Zintegrowana sieć wsparcia w 

aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z terenu gminy Opinogóra Górna” w 

partnerstwie z Fundacją edukacyjno-sportową reGeneracja. Wartość całkowita 

projektu wynosi 217.111,26 zł. Gmina po podpisaniu umowy zobowiązuje się 

wnieść wkład własny finansowy w wysokości 20.000 zł, po 10 tys. zł w roku 

2017 i 2018. Środki finansowe stanowiące wkład własny będą stanowiły 

świadczenia pieniężne w formie zasiłków celowych, okresowych i celowych 

specjalnych. 

 

 Radny Pan Jerzy Komorowski  - w projekcie jest określona ilość rodzin 

czy osób to  kto będzie decydował w przypadku zgłoszenia się dużej ilości osób. 

 

 Pani Ewa Żórawska kierownik GOPS wyjaśniła, że jeżeli będzie bardzo 

dużo chętnych to zostanie  powołana Komisja która dokona weryfikacji 

chętnych i wyboru rodzin do projektu. 

 

 Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk podkreślił, że realizowane są projekty w 

które wnosimy małe wkłady finansowe. Przykładem jest świetlica w Opinogórze 

Górnej w której odbywają się zajęcia, cieszy się dużym zainteresowaniem.  
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 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska dała pod 

głosowanie przyjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt.: 

„Zintegrowana sieć wsparcia w aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin           

z terenu gminy Opinogóra Górna” w partnerstwie z Fundacją edukacyjno-

sportową reGeneracja. 

 

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

uczestniczyło 12, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia do 

realizacji projektu pt: „Zintegrowana sieć wsparcia w aktywizacji społeczno-

zawodowej rodzin z terenu gminy Opinogóra Górna” w perspektywie                 

z Fundacją edukacyjno-sportową reGeneracja. 

 

Ad.pkt.6. 

 

 Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk wyjaśnił, że procedura (zgodnie                  

z przepisami)  przejęcia działki w Przedwojewie  jest długotrwała. W chwili 

obecnej żeby nabyć nieodpłatnie z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych na 

własność Gminy nieruchomość o powierzchni 1,3390 ha z przeznaczeniem na 

boisko sportowe i plac zabaw dla dzieci, niezbędne jest podjęcie  stosownej 

uchwały Rady Gminy. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska  dała pod głosowanie 

przyjęcie Uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruch9omości. 

 

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

uczestniczyło 12, jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie nieodpłatnego 

nabycia nieruchomości. 

 

Ad.pkt.7. 

 

 Skarbnik Gminy Pani Ewa Wójcik wyjaśniła, że szczegółowe objaśnienia 

do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej radni otrzymali  z projektem 

uchwały, jednak zwróciła szczególną uwagę na 

  wprowadzenie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 

Patory” z planem na 2017 rok 5.000 zł, a na 2018 rok 230.000 zł., 

 wprowadzenie zadania pn. „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 

Władysławowo ul. Osiedlowa” z planem na 2017 rok 5.000 zł. a na 2018 

rok 150.000 zł., 

 wprowadzenie zadania pn. „ Budowa boiska sportowego w miejscowości 

Opinogóra Górna” z planem na 2017 rok 15.000 zł, a na 2018 rok 

787.000 zł.  



 

 

5 

 wprowadza się wydatek pn. „Dowożenie uczniów do szkół w roku 

szkolnym 2017/2018 z planem na 2017 rok 75.000 zł i na 2018 rok 

75.000 zł. 

 

Radny Pan  Jerzy Komorowski zapytał czy był przeprowadzony przetarg na 

firmę dowożenia dzieci do szkół? 

 

Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk wyjaśnił: 

 

 w sprawie dowozu dzieci do szkół na razie  została przeprowadzona  

jedna rozmowa z firmą PKS Ciechanów która sama się zgłosiła                 

i zaproponowała ceny takie jak do tej pory, natomiast do innych 

wykonawców wysłaliśmy zapytania  o cenę.  Przy wyborze wykonawcy 

musimy rozważać nie tylko dowóz dzieci do naszych szkół, ale dowóz 

dzieci i mieszkańców do Ciechanowa, czyli cała komunikacja zbiorowa 

na terenie gminy, 

 budowa boiska sportowego w Opinogórze Górnej – został złożony 

wniosek o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu 

modernizacji infrastruktury sportowej – Mały Klub 2017. Inwestycja 

będzie realizowana pod warunkiem otrzymania dofinansowania.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska dała pod 

głosowanie przyjęcie stosownej uchwały.  

 

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

uczestniczyło 12, jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna. 
  

 

Ad.pkt.8. 

 

 Pan Ewa Wójcik Skarbnik Gminy w proponowanych zmianach do 

budżetu gminy na 2017 rok zwróciła szczególna uwagę na: 

 

 przeznaczenie 130.000 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej            

w miejscowości Bogucin”, 

 zwiększenie planu dotacji o 65.973 zł na wyposażenie szkół                     

w podręczniki, materiały edukacyjne, lub materiały ćwiczebne na rok 

szkolne 2017/2018, 

 przeznaczenie po  5.000 zł na zadania „Przebudowa drogi gminnej           

w miejscowości Patory”, i „Przebudowa drogi gminnej we 

Władysławowie ul. Osiedlowa”, 

 przeznaczenie 15.000 zł na dokumentacje projektowo-kosztorysową na 

budowę boiska sportowego 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 12, jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2017. 

 

Ad.pkt.9. 

 

Sołtys Pan Henryk Płodziszewski zaproponował, że by gmina zakupiła dobry 

sprzęt ( taki jaki ma powiat) do wykaszania rowów przydrożnych przy drogach 

gminnych. 

 

Radny Pan Jerzy Komorowski zapytał czy będzie dalej remontowana droga 

we Wierzbowie za lasem do pól. 

 

 Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk wyjaśnił: 

 

 droga  Wierzbowo była w tragicznym stanie, została wyremontowana, 

naprawimy jeszcze w br. miejscowo uszkodzenia na drodze od 

zabudowań do lasu. W przyszłym roku pomyślimy o kontynuowaniu 

remontu drogi „nad lasem”, 

 odnośnie sprzętu do wykaszania rowów  który jest w posiadaniu Powiatu 

to chcielibyśmy też mieć taki, ale jest to bardzo sprzęt drogi.  Rowy w 

miarę możliwości wykaszamy ale będziemy rozważać zakup sprzętu 

ponieważ co roku wykładamy  pieniądze na wykaszanie rowów. 

 

Radny powiatu Pan Mieczysław Leszczyński stwierdził, że Spółki Wodne też 

mają dużo rowów do wykaszania, to może wspólnie z gminą zakupić sprzęt 

który kosztowałby ok. 200 tys. zł. 

 

Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk wyjaśnił, że po zmianie przepisów (prawa 

wodnego) byłaby  możliwość zakupu wspólnego sprzętu, ale z tym wydatkiem 

trzeba na razie poczekać. 

 

Ad.pkt.10. 

 

 Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk poinformował: 

 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej są prawnicze usługi dla 

podopiecznych – bieżące porady, 

 podziękował uczestnikom szkolenia w dniu 7 lipca br. 
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 kończymy formalności z  działką pod garaż w Woli Wierzbowskiej.  

Złożony został wniosek o pozwolenie na budowę garażu , a w przyszłym 

tygodniu zostanie podpisany Akt Notarialne na nabycie działki, 

 realizowane są zaplanowane inwestycje tj: termomodernizacja oraz 

ocieplenie  SP. w Woli Wierzbowskie, wymiana stolarki okiennej w SP   

w Opinogórze Górnej, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opinogórze 

Górnej, 

 zbudowana droga w Bogucinie, czekamy na jej odbiór, zbudowana droga 

w Pomorzu i Kołakach Kwasach, w trakcie realizacji budowa drogi 

Opinogóra – Bacze, w trakcie połączenie drogi wojewódzkiej z droga 

gminną w Kołaki Morgi, 

 uważam, że zaplanowane inwestycje na rok bieżący uda się zrealizować. 

Proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. Myślę, że współpraca nadal będzie 

układała się dobrze. 

 

Radny Jerzy Komorowski zapytał, czy jest w planach wymiana dachu na 

budynku sąsiadującym ze szkołą w Woli Wierzbowskiej. 

 

Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk stwierdził, że dach budynku szpeci okolice 

szkoły, ale na  razie odłożymy w czasie i może w przyszłym roku 

pomyślimy. 

 

Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy również 

podziękowała za dobrą dotychczasową współpracę z Wójtem Gminy i myśli, 

że nadal ta współpraca będzie układała się dobrze. Przypomniała, że            

27 sierpnia odbędą się w Pałukach Gminne dożynki. W związku                    

z powyższym poprosiła sołtysów o zgłoszenie się na organizacje stoisk na 

które otrzymają dofinansowanie z gminy po 400 zł. Dożynki gminne są 

organizowane czwarty rok i jest dziewięć  sołectw które w ogóle nie 

organizowały stoisk, ale są też sołectwa które co roku organizują swoje 

stoiska   tj. Opinogóra Górna i Pomorze. 

 

Sołtysi z następujących miejscowości zgłosili chęć organizacji stoisk 

dożynkowych: Pałuki, Kołaczków, Długołęka, Bogucin, Wola Wierzbowska, 

Załuże Imbrzyki, Kobylin, Chrzanówek, Rembówko, Wilkowo, Wierzbowo, 

Wólka Łanięcka. 

 

Sołtys Pani Małgorzata Filipowicz stwierdziła, że  dofinansowanie stoisk 

dożynkowych po 400 zł jest za małe, poprosiła wiec  żeby Wójt Gminy 

zwiększył przynajmniej o 100 zł na stoisko. 
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Sołtys Pani Grażyna Czarnecka stwierdził, że gdyby były dożynki           

w Opinogórze Górnej to na pewno byłoby większe zainteresowanie 

przygotowaniem stoisk. 

 

Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk stwierdził, że w tym roku dożynki gminne 

będą organizowane w Pałukach, a na przyszłe lata będziemy się zastanawiali. 

Ponadto przypomniał, że został uchwalony fundusz sołecki na rok 2018. W 

związku z powyższym w tych sołectwach, które będą chciały wydatkować 

fundusz muszą się odbyć zebrania wiejskie. W zebraniach  będę chciał 

uczestniczyć osobiście. 

 

Skarbnik Gminy Pani Ewa Wójcik rozdała sołtysom pisma o wysokości 

funduszu sołeckiego w danej miejscowości, zapoznała z regulaminem 

przeznaczania funduszu, oraz przypomniała, że zebrania  w sołectwach 

muszą się odbyć  i do końca września 2017 roku należy złożyć wniosek        

o przeznaczeniu funduszu sołeckiego. 

 

 

Ad.pkt.11. 
 

 Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Przewodnicząca Rady Gminy 

Pani  Jolanta Grochowska  zamknęła obrady XXVI Sesji Rady Gminy. 

 

 

 Protokółowała:            Przewodniczący Rady Gminy 

  

Elżbieta  Borowska          Jolanta Grochowska 


