P R O T O K Ó Ł Nr III/2018
z III Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej w dniu 14 grudnia 2018 r. w lokalu
Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej
pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy
Jolanty Grochowskiej
Obrady rozpoczęto o godz. 1000 i zakończono o godz. 1200.
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 Żórawska – Kierownik GOPS

Pkt 1
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska powitała radnych, Wójta
Gminy, pracowników Urzędu Gminy, sołtysów i Dyrektora Banku Spółdzielczego
w Opinogórze Górnej.
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 II nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Opinogóra Górna.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra
Górna na rok 2018.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra
Górna.
6. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2019 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego
Gminy Opinogóra Górna w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na
świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na
zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
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żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w
szkole i
w domu” na lata 2019-2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na
2019 rok.
11. Sprawy bieżące.
12. Zamknięcie obrad.
Pkt 2
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska poinformowała, że protokół z
II nadzwyczajnej 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 Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Opinogóra Górna wprowadzone uchwałą Nr III/10/2019 z dnia 14 grudnia
2018 r.
Zmiany dotyczą:
- zaktualizowania kwoty dochodów budżetu gminy na 2018 rok. Łączne dochody budżetu
gminy na rok 2018 wynoszą 25 468 525,04 zł w tym dochody bieżące 24 550 377,06 zł,
dochody majątkowe 918 147,98 zł.
- zaktualizowania kwoty wydatków budżetu gminy na rok 2018. Łączne wydatki budżetu
gminy na 2018 rok wynoszą 28 765 237,23 zł w tym wydatki bieżące 22 100 154,68 zł,
wydatki majątkowe 6 665 082,55 zł.
Budżet Gminy na rok 2018 zamyka się deficytem w kwocie 3 296 712,19 zł. Zostanie on
pokryty wolnymi środkami w kwocie 1 855 437,74 zł oraz pożyczką z WFOŚiGW w kwocie
1 441 274,45 zł. W 2018 r. planuje się zgodnie z planem rozchodów budżetu gminy spłaty
wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczki na kwotę 1 000 000 zł. Spłata zostanie
pokryta z wolnych środków z roku 2017.
Planowane zadłużenie Gminy Opinogóra Górna na koniec 2018 r. wyniesie 4 079 474,45 zł tj.
16% do aktualnych planowanych dochodów ogółem.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Opinogóra Górna, głosowało za – 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Pkt 4
Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zmiany dotyczące uchwały budżetowej Gminy
Opinogóra Górna na rok 2018.
Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2018 dotyczą zwiększenia dochodów
budżetu gminy o kwotę 34 000 zł, zmniejszenia dochodów budżetu gminy o kwotę 56 422 zł.
Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 25 468 525,04 zł w tym dochody bieżące w
kwocie 24 550 377,06 zł, dochody majątkowe w kwocie 918 147,98 zł.
Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2018 dotyczą zwiększenia wydatków
budżetu gminy o kwotę 137 788,02 zł, zmniejszenia wydatków budżetu gminy o kwotę
160 210,02 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 28 765 237, 23 zł w tym
wydatki bieżące 22 100 154,68 zł, wydatki majątkowe w kwocie 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.

3

Pkt.5
Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy omówił Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy
Opinogóra Górna oraz projekt budżetu gminy na 2019 rok.
Szanowni Państwo,
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opinogóra Górna nierozerwalnie wiąże się z
budżetem gminy na 2019 rok. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wartości przyjęte w
Wieloletniej Prognozie Finansowej muszą być zgodne z budżetem gminy na dany rok.
Projekt budżetu Gminy Opinogóra Górna na 2019 rok został przygotowany w ustawowym
terminie, tj. do 15 listopada 2018 r. Jego szczegółowa analiza została dokonana na wspólnej
komisji Rady Gminy w dniu 10 grudnia 2018 r.
Wyszacowane w projekcie na rok 2019 dochody budżetu gminy wynoszą 23.630.000 zł,
natomiast wydatki budżetu gminy wynoszą 26.800.000 zł. Budżet gminy zamyka się
deficytem w kwocie 3.170.000 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym.
W projekcie budżetu gminy zaplanowano spłatę 850.000 zł kredytów i pożyczek
zaciągniętych w latach ubiegłych. Na spłatę kredytów i pożyczek wskazano zaciągnięcie
kredytu bankowego.
Projekt budżetu gminy na 2019 rok zakłada zaciągniecie kredytu bankowego w kwocie
4.020.000 zł.
Wg założeń projektu budżetu gminy na 2019 rok zadłużenie na koniec 2019 roku wynosić
będzie 7.249.474,45 zł, tj. 30 % planowanych dochodów budżetu ogółem.
Planowane dochody budżetu gminy składają się z:
- dochodów bieżących – 22.937.250,10 zł, które stanowią 97 % dochodów ogółem.
- dochodów majątkowych – 692.749,90 zł, które stanowią 3 % dochodów ogółem.
Wśród dochodów bieżących najwyższe wpływy uzyskujemy z:
- dochodów podatkowych 9.002.700 zł, tj. 39 % dochodów bieżących, w tym najwyższe
wpływy uzyskujemy z:
- udziałów w PIT od osób fizycznych – 3.340.568 zł (udziały te co roku rosną,
wzrost do poprzedniego roku to kwota 670.000 zł). Wpływy te zawdzięczamy
pracującym zawodowo mieszkańcom naszej gminy.
- podatku od nieruchomości 3.320.000 zł,
- udziałów w PIT od osób fizycznych – 3.340.568 zł (udziały te co roku rosną,
wzrost do poprzedniego roku to kwota 207.506 zł),
- oraz podatku rolnego 1.908.800 zł. W 2019 roku w naszej gminie obowiązywać
będzie stawka podatku rolnego obliczona na podstawie ceny żyta ogłoszonej przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 18 października 2018 r. tj 54,36
zł za 1 dt.
- subwencja ogólna w budżecie gminy to kwota 6.725.869 zł, w tym subwencja oświatowa
4.745.998 zł (wzrost do roku poprzedniego o kwotę 166.483 zł),
- dotacje celowe na zadania zlecone i własne to kwota 6.020.662 zł.
Dochody majątkowe wyszacowane zostały na podstawie podpisanych umów o
dofinansowanie następujących zadań:
- Budowa obiektu sportowego, rekreacyjno – wypoczynkowego we Władysławowie. Projekt
realizowany będzie z udziałem środków LDG Północnego Mazowsza. Dofinansowanie tego
zadania to 50.000 zł
- „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy
Glinojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo” w kwocie 618.749,90 zł. Środki
te stanowią wpłaty mieszkańców gminy w realizację tego projektu. Przypominam, że wartość
dofinansowania dla mieszkańców naszej gminy łącznie może wynieść ok. 1,8 mln zł.
Planowane wydatki budżetu gminy na 2019 rok wynoszą 26.800.000 zł, z tego:
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- 5.655.000 zł stanowią wydatki majątkowe, tj. 21 % wydatków ogółem,
- oraz 21.145.000 zł stanowią wydatki bieżące, tj. 79 % wydatków ogółem.
Największą pozycję wydatków budżetu gminy stanowią wydatki na pomoc społeczną i
rodzinę – 7.291.976,33 zł, tj. 34 % wydatków bieżących. Dotacja z budżetu państwa pokrywa
te wydatki w kwocie 5.976.091 zł, tj. w 82% a budżet gminy w kwocie 1.219.776,03 zł, tj. w
17 % oraz środki unijne w tych działach to kwota 96.109,30 zł, tj. 1 %.
Pokaźną kwotę stanowią wydatki na oświatę – 7.151.200 zł, tj. 34 % wydatków bieżących
ogółem. Subwencja pokrywa wydatki oświaty do kwoty 4.745.998 zł, tj. w 66 % a budżet
gminy 2.405.202 zł, czyli w 34 % .
Wydatki na administrację publiczną stanowią w budżecie kwotę 2.953.344, tj. 14 %.
W projekcie budżetu gminy na 2019 rok po raz kolejny występuje fundusz sołecki, który
opiewa na łączną kwotę 543.263,29 zł. Zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectwa
przeznaczyły środki głównie na:
- drogi gminne 54 %,
- remonty i doposażenie świetlic wiejskich oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicach
wiejskich – 17,50 %,
- modernizację oświetlenia ulicznego – 17 %,
- pozostałe mniejsze zadania, tj. rekultywacje stawów, organizację wydarzeń kulturalnych,
zakup sprzętu dla OSP, itp. – 11,50 %.
Wydatki majątkowe stanowią w budżecie gminy 5.655.000 zł i składają się na
następujące zamierzenia inwestycyjne :
Zadania inwestycje jednoroczne :
- zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej, modernizacji kanalizacji deszczowej i
sanitarnej – łącznie 140 tys. zł,
- na dokumentacje projektowo-kosztorysowe na budowę, przebudowę oraz modernizację dróg
gminnych – 90 tys. zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 55 tys. zł (Łaguny, Kołaki
Kwasy, Pomorze, Wólka Łaniecka, Goździe, Długołęka, Pajewo Króle, Chrzanówek i
Rembowo),
- w zakresie przebudowy i modernizacji dróg gminnych na terenie gminy zabezpieczono w
budżecie środki 1.790 tys. zł,
- na modernizację drogi gminnej w m. Patory – 50 tys. zł, w tym z funduszu sołeckiego 3 tys.
zł,
- na budowę chodnika w m. Opinogóra Górna (ul. Słowackiego) – 15 tys. zł, w tym fundusz
sołecki 8 tys. zł
- na pomoc finansową dla powiatu ciechanowskiego – 300 tys. zł, w tym 200 tys. zł z
przeznaczeniem na drogę powiatową Ciechanów- Opinogóra – Długołęka – Zielona
(kontynuacja drogi Kąty).
- zakup gruntów do zasobu mienia gminnego – 10 tys. zł
- na modernizację obiektów gminnych, w tym świetlic wiejskich – 24 tys. zł, w tym z
funduszu sołeckiego 20 tys. zł,
- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wierzbowo – 150 tys. zł
- modernizację oświetlenia ulicznego 118 tys. zł, w tym z funduszu sołeckiego 92 tys. zł,
- modernizację placów zabaw – 11 tys. zł, w tym z funduszu sołeckiego 8 tys. zł,
- udostępnienie ekologiczno-edukacyjnej przestrzeni publicznej poprzez uporządkowanie i
renowację terenu zieleni w Opinogórze Górnej – 86 tys. zł,
Zadania inwestycje zapisane w WPF :
- kontynuacja projektu realizowanego z Urzędem Marszałkowskim w zakresie rozwoju
elektronicznej administracji w gminach – 1 tys. zł,
- Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Opinogóra
Górna- etap II – 10 tys. zł,
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- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie – 2 mln zł,
- Budowa i przebudowa drogi gminnej DKL1 z włączeniem do drogi krajowej m.
Władysławowo – 100 tys. zł,
- Budowa obiektu sportowo, rekreacyjno-wypoczynkowego we Władysławowie - 119 tys. zł,
- Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy
Glinojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo – 628 tys. zł.
Szanowni Państwo,
Do projektu budżetu gminy na 2019 rok proponuję wprowadzenie następujących
autopoprawek :
1. W planie dochodów majątkowych budżetu gminy na 2019 rok wprowadza się środki
dotacji celowej w związku z podpisaną umową w dniu 29.11.2018r. z Zarządem
Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej w Gminie Opinogóra Górna” z planem
wynoszącym 1 600 000 zł.
W związku z powyższym § 1 uchwały budżetowej na rok 2019 ulega zmianie i
otrzymuje brzmienie:
„Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 25 230 000 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 22 937 250,10 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 2 292 749,90 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”
2. W planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok dokonuje się zmiany
klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących następująco:
W dochodach budżetu gminy na 2019 rok:
- likwiduje się rozdział 85213 § 2010 z planem w kwocie 4 000 zł,
- tworzy się rozdział 85513 § 2010 z planem w kwocie 4 000 zł.
Dochody budżetu gminy po dokonanych autopoprawkach określa załącznik nr 1 do
uchwały budżetowej na 2019 rok.
W wydatkach budżetu gminy na 2019 rok:
- w rozdziale 70005 § 6059 następuje zmniejszenie planu na kwotę 1 600 000 zł,
- tworzy się rozdział 70005 § 6057 z planem 1 600 000 zł,
- likwiduje się rozdział 85213 § 4130 z planem 4 000 zł,
- tworzy się rozdział 85513 § 4130 z planem 4 000 zł,
- w rozdziale 90015 § 4270 następuje zwiększenie planu na kwotę 10 000 zł,
- w rozdziale 92605 § 2360 następuje zmniejszenie planu na kwotę 10 000 zł.
Wydatki budżetu gminy po dokonanych autopoprawkach określa załącznik nr 2 do
uchwały budżetowej na 2019 rok.
W związku z wyżej wprowadzonymi autopoprawkami do projektu uchwały
budżetowej następuje zmiana:
- załącznika nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2019 – Dochody i wydatki związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi
ustawami w 2019 roku, - załącznika nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2019 –
Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w
2019 r.
3. W związku z wprowadzonymi autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej
paragraf nr 3 uchwały budżetowej na rok 2019 ulega zmianie. Przychody i rozchody
budżetu w 2019 roku określa załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2019 rok.
4. W związku z wprowadzonymi autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej
paragraf nr 4 uchwały budżetowej na rok 2019 ulega zmianie.
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5. W związku z wprowadzonymi autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej
paragraf 5 uchwały budżetowej na rok 2019 ulega zmianie.
Szanowni Państwo, zdaję sobie sprawę, że budżet na 2019 rok został opracowany na miarę
możliwości, a nie na miarę wszystkich potrzeb i oczekiwań mieszkańców.
Plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2019 rok został opracowany przy założeniu
oszczędnej i racjonalnej gospodarki finansowej, pozwalającej na zrealizowanie
obowiązkowych zadań własnych gminy.
Plan dochodów budżetu gminy nie uwzględnia wszystkich planowanych do pozyskania
dotacji i środków zewnętrznych. Po podpisaniu stosowanych umów w 2019 roku będą one
wprowadzane do budżetu gminy. Wynik budżetu ulegnie zmianie. Planowana do zaciągnięcia
kwota kredytu zostanie zweryfikowana.
Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy odczytała Uchwałę nr Ci.321.2018 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
27 listopada
2018 w sprawie wydania pozytywnej opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Opinogóra
Górna projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowe.
Za przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Opinogóra Górna, , głosowało za – 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Pkt.6
Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy poinformował, że po opracowaniu projektu budżetu
gminy na 2019 rok zaistniała konieczność wprowadzenia autopoprawek do budżetu. Poprosił
Panią Jolantę Grochowską Przewodniczącą Rady Gminy o odczytanie i przegłosowanie
wprowadzonych autopoprawek.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała autopoprawki w następującym brzmieniu:
Autopoprawka Nr 1
1. W planie dochodów majątkowych budżetu gminy na 2019 rok wprowadza się środki
dotacji celowej w związku z podpisaną umową z Zarządem Województwa
Mazowieckiego o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej w Gminie Opinogóra Górna” z planem wynoszącym 1 600
000 zł.
W związku z powyższym § 1 uchwały budżetowej na rok 2019 otrzymuje brzmienie :
„Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 25 230 000 zł, w tym :
3) dochody bieżące w kwocie 22 937 250,10 zł,
4) dochody majątkowe w kwocie 2 292 749,90 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”
Za przyjęciem autopoprawki Nr 1 do projektu budżetu na 2019 rok na stan 15 radnych,
uczestniczyło 15 radnych, za - głosowało 15 radnych
Autopoprawka Nr 2
2. W planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok dokonuje się zmiany
klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących następująco :
W dochodach budżetu gminy na 2019 rok :
- likwiduje się rozdział 85213 § 2010 z planem w kwocie 4 000 zł,
- tworzy się rozdział 85513 § 2010 z planem w kwocie 4 000 zł.
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Dochody budżetu gminy po dokonanych autopoprawkach określa załącznik nr 1 do
uchwały budżetowej na 2019 rok.
W wydatkach budżetu gminy na 2019 rok :
- w rozdziale 70005 § 6059 następuje zmniejszenie planu na kwotę 1 600 000 zł,
- tworzy się rozdział 70005 § 6057 z planem 1 600 000 zł,
- likwiduje się rozdział 85213 § 4130 z planem 4 000 zł,
- tworzy się rozdział 85513 § 4130 z planem 4 000 zł,
- w rozdziale 90015 § 4270 następuje zwiększenie planu na kwotę 10 000 zł,
- w rozdziale 92605 § 2360 następuje zmniejszenie planu na kwotę 10 000 zł.
Wydatki budżetu gminy po dokonanych autopoprawkach określa załącznik nr 2 do
uchwały budżetowej na 2019 rok.
W związku z wyżej wprowadzonymi autopoprawkami do projektu uchwały
budżetowej następuje zmiana:
- załącznika nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2019 – Dochody i wydatki związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi
ustawami w 2019 roku, - załącznika nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2019 –
Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w
2019 r.
Za przyjęciem autopoprawki Nr 2 do projektu budżetu na 2019 rok na stan 15 radnych,
uczestniczyło 15 radnych, za – głosowało 15 radnych.
Autopoprawka Nr 3
3. W związku z wprowadzonymi autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej
paragraf nr 3 uchwały budżetowej na rok 2019 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie :
1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu
w kwocie 1 570 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z
zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 1 570 000 zł.
2. Przychody budżetu gminy w wysokości 850 000 zł (kredyty bankowe) przeznacza
się na rozchody w wysokości 850 000 zł (spłata wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 350 000 zł i pożyczek w wysokości
500 000 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 2 420 000 zł, rozchody budżetu w wysokości
850 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
Za przyjęciem autopoprawki Nr 3 do projektu budżetu na 2019 rok na stan 15 radnych,
uczestniczyło 15 radnych, za – głosowało 15 radnych.
Autopoprawka Nr 4
4. W związku z wprowadzonymi autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej
paragraf nr 4 uchwały budżetowej na rok 2019 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie :
„Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i
pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 570 000 zł,
2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł,
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych
oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 850 000 zł.”
Za przyjęciem autopoprawki Nr 4 do projektu budżetu na 2019 rok na stan 15 radnych,
uczestniczyło 15 radnych, za – głosowało 15 radnych.
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Autopoprawka Nr 5
5. W związku z wprowadzonymi autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej
paragraf 5 uchwały budżetowej na rok 2019 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie :
1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 261 000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 61 000 zł,
w tym na zarządzanie kryzysowe w wysokości 61 000 zł.
Za przyjęciem autopoprawki Nr 5 do projektu budżetu na 2019 rok na stan 15 radnych,
uczestniczyło 15 radnych, za – głosowało 15 radnych.
Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy odczytała uchwałę Nr Ci.322.2018 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 listopada 2018 r. w
sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna projekcie uchwały
budżetowej na 2019 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu.
Za przyjęciem Uchwały Budżetowej na 2019 rok na stan 15 radnych, uczestniczyło 15
radnych,
za – głosowało 15 radnych.

Pkt.7
Pani Ewa Żórawska Kierownik GOPS omówiła Program osłonowy w zakresie
dożywiania na lata 2019 – 2023.
Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o
niskich dochodach lub osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji. Program jest
elementem polityki społecznej Gminy Opinogóra Górna w zakresie poprawy poziomu życia
rodzin o niskich dochodach, poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży, kształtowania
właściwych nawyków żywieniowych.

Za przyjęciem uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego
Gminy Opinogóra Górna w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 , głosowało za – 15
radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Pkt.8
Pani Ewa Żórawska Kierownik GOPS omówiła projekt uchwały w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej
przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Zgodnie z art. 8 ust. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, dla celów
przyznawania pomocy z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na
lata 2019-2023 kryterium dochodowe podwyższa się do 150%. Wsparcia udziela się dla
dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniów do czasu ukończenia szkoły
ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom wymienionych w art. 7
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności dla osób samotnych, w
podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych w formie posiłku, świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych.
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Za przyjęciem uchwały
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. , głosowało za – 15 radnych,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Pkt.9
Pani Ewa Żórawska Kierownik GOPS omówiła projekt uchwały w sprawie określenia
zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku,
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w
postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłków,
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w
postaci produktów żywnościowych dla
dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole
podstawowej, uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej
oraz osobom i rodzinom wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej, w szczególności dla osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub
niepełnosprawnych, jeśli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie
lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego określonego w
art. 8 ust. 1 o pomocy społecznej.
Za przyjęciem uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych
na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup
posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023, głosowało za – 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Pkt.10
Pani Ewa Żórawska Kierownik GOPS omówiła projekt Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy Opinogóra Górna na rok 2019.
Poinformowała, że Program jest kontynuacją działań realizowanych przez Gminę w oparciu
o ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz wprowadzonych zadań w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o
przeciwdziałaniu narkomanii.
Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Opinogóra Górna na 2019 rok , głosowało za – 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Pkt.11
Pan Henryk Płodziszewski zgłosił problem działania sieci informatycznej.
Pan Arkadiusz Humiecki zadał pytanie czy w Klubie Senior + będzie zatrudniony do
opieki.
Pan Jerzy Wójcicki poprosił o naprawę nawierzchni drogi powiatowej.
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Pan Szymański Zdzisław zapytał na jakim etapie są prace związane z remontem drogi
Ciechanów – Katy, czy są jakieś opóźnienia.
Pani Grażyna Czarnecka zapytała czy istnieje możliwość zmiany rozkładu jazdy
autobusu „11”, ponieważ mieszkańcy zgłaszają problem dojazdu do Ciechanowa w godzinach
przedpołudniowych.
Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy wyjaśnił że:
- problem zgłaszają zarówno mieszkańcy Przytoki oraz Kobylina. Zła jakość dostarczanego
internetu jest obecnie sprawą operatorów komercyjnych, którzy tą usługę Państwu sprzedają.
Ustalimy na ile to zadanie może być realizowane jako zadanie własne gminy i na ile realnie
możemy pomóc w rozwiązaniu tego problemu.
- w klubie Senior + będzie zatrudniony koordynator,
- jeśli chodzi o naprawę drogi problem przekażemy do Powiatowego Zarządu Dróg,
- jeśli chodzi o drogę Ciechanów – Kąty to wg mojej oceny plan prac został wykonany w ok.
80%,
- sprawa kursu ZKM „11” nie jest to takie łatwe, muszą być poczynione różne uzgodnienia,
przede wszystkim musi być wola ZKM Ciechanów. Autobus kursuje na trasie Regimin –
Opinogóra - Opinogóra. Każda zmiana rozkładu w Opinogórze generuje zmiany w rozkładzie
Regimina i Ciechanowa.
Jestem umówiony z prezesem firmy Sanimax, będę rozmawiał również na ten temat.
Ponadto Wójt Gminy złożył wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne.
Pkt.12
Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca
Rady Gminy zamknęła obrady II Sesji Rady Gminy.
Protokółowała:

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Pełka-Karpińska

Jolanta Grochowska

