
 

 

 

P R O T O K Ó Ł  Nr II/2018 

z   II nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej  w dniu                     

30 listopada  2018 r. w lokalu Urzędu Gminy  w Opinogórze Górnej 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy 

Jolanty Grochowskiej 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 10
20 

 i zakończono o godz. 11,
15. 

 

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 

 

 

Pkt 1 

 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska powitała  

radnych, 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 I  Sesji Rady Gminy. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy 

Opinogóra Górna i określenia przedmiotu ich działania. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów liczbowych                               

i osobowych stałych komisji Rady Gminy Opinogóra Górna. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczących stałych 

komisji Rady Gminy Opinogóra Górna. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy 

Opinogóra Górna. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Opinogóra Górna. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 

Opinogóra Górna na rok 2018. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy 

Opinogóra Górna z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r. 

10. Wolne wnioski i zapytania. 

11. Sprawy bieżące. 

12. Zamknięcie obrad.  

Pkt 2 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska poinformowała,  

że protokół z I 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 protokołu nie było.  

Pkt 3 

 Pani Beata Golasińska  Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały                   

w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Opinogóra Górna i określenia 

przedmiotu ich działania. 

Wyjaśniła że, w formie uchwały powołuje się : 

komisję rozwoju gospodarczego, budżetu, rolnictwa, leśnictwa i ochrony 

środowiska, liczącą 8 członków, działającą w zakresie: 

1) planowania finansowego i gospodarczego; 

2) budżetu; 

3) inwestycji; 

4) gospodarki przestrzennej i architektury; 

5) rozwoju przedsiębiorczości; 

6) rolnictwa i ochrony środowiska; 

7) leśnictwa i łowiectwa  

oraz komisja oświaty, kultury, zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, liczącą           

7 członków, działającą  w zakresie: 

1) funkcjonowania placówek oświatowych; 

2) upowszechniania kultury i sportu; 

3) ochrony zabytków i innych dób kultury; 

4) ochrony i promocji zdrowia; 

5) bezpieczeństwa obywateli. 

Powołania w formie uchwały nie wymaga komisja rewizyjna oraz komisja 

skarg, wniosków i petycji gdyż wynika to ze Statutu Gminy. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy 

Opinogóra Górna i określenia przedmiotu ich działania głosowało za – 15 

radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

Pkt 4 
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Pani Beata Golasińska Sekretarz Gminy wyjaśniła, że radni zgłosili już swój 

udział  w pracach poszczególnych komisji i odczytała skład osobowy 

komisji.  

Komisja rewizyjna, licząca 3 członków: 

1) Konwerski Andrzej  

2) Krakowska Joanna  

3) Wiśniewski Kazimierz  

1. Komisja skarg, wniosków i petycji, licząca 5 członków: 

1) Olewniczak Rafał  

2) Piotrowski Krzysztof  

3) Pszczółkowski Grzegorz  

4) Rzepliński Adam  

5) Szemplińska Iwona  

2. Komisja rozwoju gospodarczego, budżetu, rolnictwa, leśnictwa i ochrony 

środowiska, licząca 8 członków: 

1) Grochowska Jolanta 

2) Komorowski Jerzy Wojciech 

3) Konwerski Andrzej 

4) Krakowska Joanna 

5) Olewniczak Rafał 

6) Piotrowski Krzysztof 

7) Rzepliński Adam 

8) Szemplińska Iwona 

3. Komisja oświaty, kultury, zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, licząca 

7 członków: 

1) Miklaszewski Robert  

2) Gąsiorowski Adam  

3) Goździewski Robert  

4) Goździewski Tadeusz  

5) Okoniecki Jacek  

6) Pszczółkowski Grzegorz 

7) Wiśniewski Kazimierz 

 

Za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia składów liczbowych                          

i osobowych stałych komisji Rady Gminy Opinogóra Górna  głosowało za – 15 

radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

 

Pkt.5 
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 Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy  poprosiła                         

o zgłaszanie przez komisje kandydatów na przewodniczących stałych komisji 

Rady Gminy Opinogóra Górna. 

 Radny Kazimierz Wiśniewski na przewodniczącego komisji rewizyjnej 

zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Konwerskiego, który wyraził zgodę na 

kandydowanie. 

 Radny Jerzy Komorowski na przewodniczącego komisji skarg, wniosków 

i petycji zgłosił kandydaturę radnego Rafała Olewniczak, który wyraził zgodę 

na kandydowanie. 

Innych kandydatur nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie powołana 

przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Opinogóra Górna. 

Za przyjęciem uchwały głosowało za – 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało               

się – 0. 

Pkt.6 
 Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Opinogóra Górna. 

Za przyjęciem uchwały głosowało za – 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało               

się – 0. 

Pkt.7 

 Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna, które dotyczą :                                      

1) zaktualizowania kwoty dochodów budżetu gminy na rok 2018. Łączne 

dochody budżetu gminy na rok 2018 wynoszą 25 490 947,04 zł w tym dochody 

bieżące 24 527 799,06 zł, dochody majątkowe 918 147, 98 zł; 

2) zaktualizowania kwoty wydatków budżetu gminy na rok 2018 rok. Łącznie 

wydatki budżetu gminy na rok 2018 wynoszą 28 787 659,23 zł w tym wydatki 

bieżące 22 122 576,68 zł, wydatki majątkowe 6 665 082,55 zł; 

3) zaktualizowania kwoty planowanego deficytu budżetu gminy                  

3 296 712,19 zł; 

4) zaktualizowania kwoty przychodów z tytułu pożyczki z WFOŚIGW 

1 441 274,45 zł. 

Za przyjęciem uchwały  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Opinogóra Górna,  głosowało za – 15 radnych, przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Pkt.8 

 Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały                           

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2018. 

Zmiany wprowadza się w planie dochodów budżetu gminy, które dotyczą 

zwiększenia dochodów o kwotę 185 756,55 zł i zmniejszenia o kwotę 197 437 

zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 25 490 947,04 zł w tym: 

dochody bieżące w kwocie 24 572 799,06 zł, dochody majątkowe w kwocie 

918 147,98 zł.  
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Zmiany wprowadza się w planie wydatków budżetu gminy na rok 2018: 

zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 157 003,47 zł, 

zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 168 709,47 zł. Plan wydatków 

budżetu gminy ogółem wynosi 28 787 659,23 zł w tym wydatki bieżące                       

w kwocie 22 122 576,68 zł, wydatki majątkowe 6 665 082,55 zł. 

Za przyjęciem uchwały  w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 

Opinogóra Górna na rok 2018, głosowało za – 15 radnych, przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Pkt.9 

 Pani Natalia Goździewska  kierownik Urzędu Stanu Cywilnego omówiła 

projekt uchwały w sprawie przyjęcia współpracy Gminy Opinogóra Górna                        

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2019 r. 

Poinformowała, że każdego roku zachodzi konieczność przyjęcia Programu 

współpracy Gminy Opinogóra Górna z organizacjami pozarządowymi. Projekt 

Programu poddany był konsultacjom społecznym które trwały w okresie od                            

5 października 2018 r. do 10 listopada 2018 r. W wyznaczonym czasie wpłynęło 

6 wniosków na zabezpieczenie środków na realizację zadań publicznych. 

Na realizację zadań publicznych w 2019 r. przeznaczono kwotę 160 tys. zł. 

Za przyjęciem uchwały  w sprawie przyjęcia współpracy Gminy 

Opinogóra Górna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r., głosowało za – 15 

radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

Pkt.10 

 Wolne wnioski i zapytania…………………. 

Pkt.11 

 Pan Wójt Gminy poinformował radnych, że decyzją Zarządu 

Województwa Mazowieckiego zostało przyznane dofinansowanie na 

termomodernizację Szkoły Podstawowej i hali sportowej w Opinogórze Górnej, 

Szkoły Podstawowej w Woli Wierzbowskiej oraz budynku Urzędu Gminy. 

Wniosek o dofinansowanie projektu złożyliśmy w 2016 r. Pomoc finansową                  

w wysokości ponad 2,6 mln zł otrzymaliśmy w ramach RPO WM 2014-2020.  

W dniu 29 listopada 2018 r. w Urzędzie Gminy w Opinogórze Górnej została 

podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem 

Struzikiem i Wicemarszałkiem Wiesławem Raboszukiem. 

Ponadto Gmina w partnerstwie  z miastem Ciechanów oraz gminami Glinojeck                 

i Strzegowo, pozyskała dofinansowanie unijne na zakup i montaż odnawialnych 

źródeł energii w postaci paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz 

pomp ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Decyzją Zarządu 

Województwa Mazowieckiego zwiększona została pula środków na program 

dotyczący OZE. Dzięki temu na terenie naszej gminy zostanie zamontowanych 

łącznie 160 instalacji w 122 gospodarstwach domowych. 
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Wartość całego projektu wynosi 10 632 198,41 zł z czego dofinansowanie to 

7 974 148,80 zł. Dofinasowanie dla naszej gminy wynosi 1 884 977 zł, wkład 

gminy (wpłaty zainteresowanych mieszkańców) wynosi 628 325 zł, 

Rozstrzygnięty został przetarg na zagospodarowanie i odbiór odpadów 

komunalnych z terenu naszej gminy. Wpłynęła tylko jedna oferta. Koszt opiewa 

na  kwotę 54 594,00 zł miesięcznie. 

Zachodzi konieczność podjęcia uchwały o podniesieniu opłaty za odbiór 

odpadów od mieszkańców. 

 

Pan Jerzy Komorowski zapytał czy radni mogliby dostać informację,                     

ile gmina dopłaca do tego systemu. Wiemy o tym, że nie wszyscy mieszkańcy 

płacą. Są takie przypadki, że więcej osób zamieszkuje a płacą za mniej osób. 

 

Wójt Gminy – przygotujemy taką informację. Wszyscy mieszkańcy nie 

płacą, mają zaległości. Wysyłamy upomnienia. Prośba do Państwa , chodzi                           

o współpracę i informacje. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy – zgłaszajmy przypadki zauważymy jakieś 

nieprawidłowości. 

 

Pan Adam Gąsiorowski – jest to niezręczna sytuacja, donoszenie nie jest 

dobre. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy – nie nazwałam tego donoszeniem, chodzi 

mi o to, żeby informacje przekazywać bezpośrednio do pracownika zajmującego 

się odpadami i on będzie weryfikował czy są zgodne z deklaracją. 

 

 

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Pani Jolanta Grochowska 

Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady II nadzwyczajnej Sesji Rady 

Gminy. 

 

 

         Protokółowała:                                      Przewodniczący Rady Gminy 

  

/-/ Elżbieta Pełka-Karpińska        /-/ Jolanta Grochowska 


