P R O T O K Ó Ł Nr XXXIV/2018
z XXXIV Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej
w dniu 25 maja 2018 r. w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej
pod przewodnictwem Przewodniczącej 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
Pkt 1
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska powitała radnych,
sołtysów, przedstawiciela Policji, radnego powiatu, kierowników zakładu pracy,
Wójta Gminy i pracowników Urzędu Gminy.
Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum władne do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Porządek obrad sesji przewidywał:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy.
Wolne wnioski i zapytania dotyczące uchwał sesyjnych.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Opinogóra Górna.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
Opinogóra Górna na rok 2018.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Opinogóra Górna do
projektu planowanego do wspólnej realizacji w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
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2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza
,Poddziałanie 4.3.1- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój
mobilności miejskiej – Typ projektu- Ograniczanie „niskiej emisji”,
wymiana urządzeń grzewczych, nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-078/18.
9. Wolne wnioski i zapytania
10. Sprawy bieżące.
11. Zamknięcie obrad.

Pkt 2
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska poinformowała,
że protokół z XXXIII 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, w wyniku głosowania jawnego, na stan
15 radnych , uczestniczyło 15 - jednogłośnie przyjęto protokół bez zmian.
Pkt 3
Wolne wnioski i zapytania dotyczące uchwał sesyjnych.
Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że na
sali obecna jest Pani Marta Maklakiewicz Prezes Zarządu Fundacji „Świat
Maklaka”.
Pani Marta Maklakiewicz poinformowała, że w dniu 24 czerwca 2018 r.
na terenie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej w godzinach 12 00-2000
odbędzie Festiwal Filmowy Świat Maklaka, poświęcony popularyzacji dokonań
artystycznych Zdzisława Maklakiewicza, kulturowego aktora, ikony polskiego
filmu. Będzie konkurs dla młodych twórców, amatorów, oraz pokazy filmów
i widowisk, w których wystąpił Maklakiewicz. Równolegle do części
konkursowej będą się odbywać pokazy filmów i widowisk telewizyjnych
z udziałem „Maklaka”, a także spotkania z twórcami, którzy z nim
współpracowali. Galę uświetni koncert Macieja Miecznikowskiego.
Pani Jolanta Grochowska przedstawiła radnym i sołtysom obecnego na
sali st. sierż. Pana Artura Karwowskiego dzielnicowego Gminy Opinogóra
Górna.
Pan Artur Karwowski poinformował, że jest dzielnicowym od miesiąca
lutego br. i przyjmuje interesantów w siedzibie Urzędu Gminy Opinogóra Górna
w każdy piątek w godz. od 900 do 1300. Telefon kontaktowy pozostaje ten sam,
który był do poprzedniego dzielnicowego czyli 696-497-186.
Poinformował, że w związku z realizacją zadań wynikających z Zarządzenia
nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod
i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych
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opracowano plan działania priorytetowego na podstawie zdiagnozowanych
oczekiwań społecznych oraz analizy zagrożeń wynikających z systemu
Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie gminy Opinogóra Górna.
Na podstawie analizy wytypowano miejscowość Wierzbowo rejon sklepu
spożywczo-monopolowego, gdzie występuje wyraźny problem spożywania
alkoholu w miejscu niedozwolonym.
Informacje wykorzystywane w mapie zagrożeń opierają się na trzech filarach:
- w pierwszym flarze gromadzone są informacje z policyjnych systemów
informatycznych;
- drugi filar to część interaktywna z bezpośrednim udziałem mieszkańców,
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji
pozarządowych;
- trzeci filar opiera się o informacje pozyskane od obywateli z wykorzystaniem
platformy wymiany informacji.

Pkt 4
Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania
budżetu za rok 2017.
Budżet gminy uchwalony przez Radę Gminy na 2017 rok po uwzględnieniu
zmian po stronie dochodów wyniósł 23.951.428,71 zł, co stanowi 100,45 % ich
planu, natomiast po stronie wydatków 25.974.061,50 zł, co stanowi 95,60 % ich
planu.
Wynik budżetu roku 2017 zamknął się deficytem w wysokości 2.022.632,79 zł.
W 2017 roku dokonano zgodnie z planem spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i
kredytów długoterminowych na łączną kwotę 732.000 zł.
Łączne zadłużenie gminy na dzień 31.12.2017 r. wyniosło 3.638.200 zł, co
stanowi 15,19 % wykonanych dochodów ogółem. Zadłużenie z roku na rok
maleje, ponieważ w ostatnich latach nie zaciągaliśmy kredytów. W 2017 rok
zaciągnięto tylko preferencyjną pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w kwocie 1.058.200 zł w związku
z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w
Opinogórze Górnej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Opinogórze Górnej i
Opinogórze Dolnej.” W 2018 roku po rozliczeniu tego zadania wpłynie nam do
budżetu II transza tej pożyczki, tj. 1.441.800 zł. Preferencyjność tej pożyczki
polega na jej niskim oprocentowaniu i możliwości umorzenia. Szacujemy, że
umorzenie to wyniesie 750 tys. zł.
Jedną z największych pozycji dochodów są dochody podatkowe. W 2017 roku
ich wpływy wyniosły 8.299.822,40 zł. Ich udział w dochodach budżetu gminy
wyniósł 35 %. Znaczącą pozycję w strukturze dochodów podatkowych
stanowiły :
- podatek od nieruchomości 3.391.219,30 zł
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- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 2.563.214,23
zł. Udziały te z roku na rok rosną, a zawdzięczamy je pracującej części
mieszkańców gminy.
- podatek rolny 1.920.424,40 zł
- podatek od środków transportowych 214.508,40 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 175.370,03 zł.
Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy w 2017
roku nie wpłynęło do budżetu gminy 481.837,14 zł, co niekorzystnie wpłynie na
kwotę subwencji wyrównawczej dla gminy w najbliższych latach.
W 2017 roku dokonano umorzeń podatków na łączną kwotę 31.137,87 zł.
Łączne saldo należności wymagalnych na koniec roku wyniosło 1.024.515,81
zł, w tym największa zaległość dotyczy :
- zaliczki i funduszu alimentacyjnego 671.503,66 zł,
- podatku rolnego 139.415,22 zł,
- podatek od nieruchomości 93.252,98 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 86.500,66 zł.
W 2017 roku do budżetu gminy wpłynęło 326.208,75 zł środków pozyskanych
z Unii Europejskiej na projekty :
- projekt oświatowy realizowany na rzecz dzieci w naszych szkołach „Rozwój
kompetencji kluczowych szansą na lepszą przyszłość”,
- projekty realizowane przez GOPS na rzecz mieszkańców naszej gminy :
„Zintegrowana sieć wsparcia aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie
Opinogóra Górna, „Rozwój usług środowiskowych w „Świetlicy pod
kasztanami” w Opinogórze Górnej” oraz „Nie dla wykluczenia – aktywizacja
społeczno-zawodowa w Gminie Opinogóra Górna”.
Wydatki inwestycyjne gminy w 2017 roku wyniosły 6.016.073,34 zł, tj. 23 %
wydatków ogółem budżetu gminy. To bardzo dobry wynik, tym bardziej, że
udało nam się go osiągnąć bez udziału kredytów bankowych a jedynie przy
udziale preferencyjnej pożyczki. Tak wysoki wskaźnik inwestycyjny udało się
gminie zrealizować w latach 2009-210 ale przy dużym wsparciu kredytów
bankowych.
Najpoważniejszą pozycją wydatków inwestycyjnych w naszej gminie były
wydatki związane z zadaniem „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opinogórze
Górnej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Opinogórze Górnej i Opinogórze
Dolnej”– 2.660.756,62 zł.
Kolejną poważną pozycją wydatków inwestycyjnych były wydatki związane z
przebudową i modernizacją dróg na terenie naszej gminy – 2.266.622,58 zł.
W 2017 roku wykonano :
- Przebudowę drogi gminnej w m. Kołaki Kwasy na odcinku 300 mb za kwotę
124.455,92 zł.
- Przebudowę drogi gminnej w m. Pomorze na odcinku 750 mb za kwotę
350.492,01 zł
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- Przebudowę drogi gminnej w m. Opinogóra Dolna - Bacze na odcinku 800 mb
za kwotę 760.195,22 zł
- Przebudowę drogi gminnej w m. Kołaczków na odcinku 300 mb za kwotę
211.222,96 zł.
- Przebudowę drogi gminnej w m. Łęki na odcinku 800 mb za kwotę
267.422,68zł
- Przebudowę drogi gminnej w m. Bogucin na odcinku 1.212 mb za kwotę
248.144,27 zł. Na zadanie to pozyskaliśmy dotację ze środków związanych z
wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 121.245,38 zł.
- Dokonano modernizacji dróg gminnych na łączną kwotę 30.059,70 zł.
- Wykonano dokumentacje projektowo – kosztorysowe na przebudowę dróg
gminnych w m. Rembowo, Rembówko, Chrzanówek, Kołaczków – Kobylin za
kwotę 37.572 zł.
- Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę chodnika
wzdłuż drogi krajowej nr 60 za kwotę 27.060 zł.
- Udzielono 200.000 zł pomocy finansowej Powiatowi Ciechanowskiemu z
przeznaczeniem na przebudowę mostu na rzece Sona Wschodnia w ciągu drogi
powiatowej Ciechanów – Opinogóra – Długołęka – Zielona wraz z
dojazdowymi odcinkami drogi.
W zakresie budowy sieci wodociągowych w 2017 roku wydatkowano
88.133,68 zł. Sieci zostały wybudowane w Pomorzu (133 mb) w m. Kotermań
(141 mb) oraz Czernice - Bogucin (600 mb). Wykonano dokumentacje
projektowo – kosztorysowe na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
za kwotę 24.641,50 zł.
Zakupiono grunty do zasobu minia gminnego – 26.702 zł.
Dokonano modernizacji świetlic wiejskich na terenie naszej gminy za kwotę
65.718,20 zł.
W ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
w Gminie Opinogóra Górna” za kwotę 487.899,62 zł wykonano :
- wymiany pokrycia dachu i dokończono ocieplenia budynku SP w Woli
Wierzbowskiej oraz wymieniono instalację centralnego ogrzewania,
- wymiany stolarki okiennej budynku SP Opinogóra Górna.
Zakupiono niezbędne urządzenia, maszyny oraz system komputerowy
do bieżącej pracy urzędu gminy – 26.965,21 zł.
Dokonano „Rozbudowy garażu dla OSP Wola Wierzbowska” za kwotę
87.166,41 zł. Nie udało się wykonać wszystkich zaplanowanych prac na tym
zadaniu. W 2018 roku została wykonana elewacja budynku.
Zakupiono samochód pożarniczy dla OSP Władysławowo za kwotę 100.000 zł.
W ramach realizowanego projektu oświatowego ze środków unijnych zakupione
zostały dla naszych szkół : platformy, laptopy i tablice interaktywne na kwotę
70.448,45 zł.
W 2017 roku w ramach zadania „Poprawa jakości powietrza poprzez
modernizację kotłowni na terenie Gminy Opinogóra Górna” 6 mieszkańcom
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naszej gminy zostały wymienione piece co. Łącznie na to zadanie wydatkowano
50.692,05 zł. Na zadanie to pozyskaliśmy dotację z WFOŚiGW w kwocie
30.000 zł.
Wykonano modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Opinogóra
Górna za kwotę 38.000 zł oraz placów zabaw na kwotę 6.277,02 zł.
Wyposażono boisko sportowe w Opinogórze Górnej w wiaty stadionowe dla
zawodników za kwotę 16.060 zł.
Wydatki bieżące roku 2017 wyniosły 19.955.988,16 zł.
Wydatki na oświatę wyniosły 6.191.168,27 zł, tj. 24 % wydatków ogółem.
Subwencja pokryła te wydatki w 74 %, dotacje w 4 %, a budżet gminy w 22 %.
Środki finansowe w większości przeznaczone były na wynagrodzenia dla
pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń – 3.670.049,63 zł.
Pozostałe wydatki dotyczyły funkcjonowania 3 szkół podstawowych
i gimnazjum. Do najważniejszych wydatków należał :
- zakup opału dla szkół 248.844,33 zł,
- zakup biletów miesięcznych i zwroty kosztów indywidualnego dowozu dzieci
do szkół – 150.777,93 zł.
Za dzieci z naszej gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli oraz
oddziałów przy szkołach podstawowych w innych samorządach zapłacono
147.463,16 zł.
Znaczną pozycję wydatków stanowią wydatki na dział RODZINA –
6.521.274,36 zł, tj. 25 % wydatków budżetu ogółem. W 2017 roku wypłacono
mi.in. :
- 4.254.933,44 zł świadczeń wychowawczych tzw. Rodzina 500 +. Świadczenie
wypłacono 712 dzieciom z naszej gminy, w tym na 1 dziecko - 289 dzieci.
- 752.068,07 zł świadczeń rodzinnych i objęto nimi 204 rodziny,
- 274.653 zł świadczeń rodzicielskich – dla 26 rodzin,
- 352.580 zł świadczeń pielęgnacyjnych dla 19 rodzin,
- 215.200 zł świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 25 rodzin,
- 65.000 zł jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 65 dzieci.
W ramach Opieki społecznej w 2017 roku wydatkowano kwotę 1.125.680,15 zł.
- Zasiłkami celowymi objęto 124 rodziny na kwotę 79.079,66 zł. Średnia zasiłku
celowego w 2017 roku wyniosła 411,87 zł.
- Na zasiłki okresowe wydatkowano 90.670,75 zł, przyznano je 51 rodzinom, w
tym 131 osobom w rodzinach. Średnia wysokość tego zasiłku wyniosła 495,47
zł.
- Na zasiłki stałe wydatkowano 91.718,65 zł, objęto nimi 16 osób. Średni koszt
zasiłku stałego wyniósł 559,26 zł.
Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych wydatkowano w 2017 roku 99.706,02 zł. Z tych środków
sfinansowano m.in. programy profilaktyczne w szkołach podstawowych,
kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zatrudniono psychologa
dla osób uzależnionych i ich rodzin.
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Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji państwowej i
samorządowej przeznaczono 2.678.209,30 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe
pracowników 1.241.250,60 zł. Wydatki na wynagrodzenia w odniesieniu do
roku 2016 zmniejszyły się o kwotę 70.346,29 zł.
Na działalność i utrzymanie 9 jednostek OSP w gminie wydano 185.803,62 zł.
Na obsługę długu publicznego tj. spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów
wydatkowano 90.387,03 zł.
Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w 2017 roku przeznaczono 904.081,93 zł. Na wydatki te składają się m.in.:
-konserwacja oświetlenia ulicznego 64.726,98 zł,
-wywóz odpadów komunalnych mieszkańców gminy – 487.958 zł,
-oświetlenie dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych –
133.304,87 zł
-utrzymanie psów w schronisku – 88.128,63 zł. Obserwujemy, że wydatki te z
roku na rok rosną.
- usuniecie azbestu z terenu naszej gminy – 32.885,84 zł.
Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego przeznaczono kwotę 447.088,80
zł. W tym na dotację dla GOK 295.959,30 zł a dla Biblioteki 151.129,50 zł. Jak
każdego roku zorganizowano szereg imprez na rzecz mieszkańców naszej
gminy.
Na kulturę fizyczną i sport wydatkowano 24.444,24 zł. Są to głównie wydatki
dotyczące organizacji różnych form aktywności sportowej mieszkańców naszej
gminy.
W 2017 roku w ramach Programu współpracy Gminy Opinogóra Górna z
organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego nasz samorząd udzielił następujących dotacji :
- 4.882 zł Stowarzyszeniu Pora na Seniora na realizację zadania publicznego
„Promocja profilaktyki zdrowia wśród seniorów,
- 2.000 zł Fundacji Bank Żywności w Ciechanowie na realizację zadania
„Wsparcie żywnościowe osób najuboższych z Gminy Opinogóra Górna”,
- 4.433,31 zł Opinogórskiemu Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych w
Opinogórze Górnej na realizację zadania publicznego „Zorganizowanie
wycieczki turystyczno-krajoznawczej”,
- 3.600 zł Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi w Ciechanowie na realizację
zadania publicznego „Kolonie w Rowach”,
- 75.500 zł Gminnemu Klubowi Sportowemu OPIA na „Szkolenie dzieci i
młodzieży oraz współzawodnictwo w piłce nożnej” oraz na „Szkolenie dzieci z
Gminy Opinogóra Górna oraz udział w turniejach piłki nożnej”,
- 23.000 zł Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu OPIA 2008 na „Udział w
rozgrywkach ligowych KINDER+SPORT” oraz na „Zimowy obóz siatkarski”,
Wyżej wymienione działania stowarzyszeń i fundacji skierowane były do dzieci,
młodzieży oraz pozostałych mieszkańców naszej gminy. Mamy nadzieję, że
dzięki tym akcjom naszym mieszkańcom żyje się lepiej.
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Na zakończenie należy podkreślić, że gospodarka finansowa gminy była
prowadzona prawidłowo.
Zadania przyjęte do budżetu gminy zostały wykonane zgodnie z przyjętymi
procedurami i obowiązującym prawem.
Pan Wójt podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji
budżetu gminy min. radnym, sołtysom i pracownikom samorządowym.
Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy w imieniu
Radnych i Sołtysów podziękowała za współpracę Panu Wójtowi i pracownikom
w 2017 r.
Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy przedstawiła Uchwałę Nr Ci.158.2018
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
24 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania pozytywnej opinii o przedłożonym przez
Wójta Gminy Opinogóra Górna sprawozdania z wykonania budżetu za rok
2017.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 15 radnych
jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
Pkt 5
Pan Andrzej Konwerski przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił
Uchwałę nr 1/2018 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia
8 maja 2018 o wydaniu pozytywnej opinii o wykonaniu budżetu Gminy
Opinogóra Górna za 2017 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta
Gminy Opinogóra Górna.
Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy przedstawiła Uchwałę Nr Ci.193.2018
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
15 maja 2018 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie
udzielenia Wójtowi Gminy Opinogóra Górna .
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 15 radnych
jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
Pkt 6

9

Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna. Poinformowała, że zmiany
dotyczą:
- zaktualizowania kwoty dochodów budżetu gminy na 2018 rok. Łącznie
dochody budżetu gminy na 2018 rok wynoszą 24 282 768,64 zł w tym dochody
bieżące 23 616 706,03 zł, dochody majątkowe 666 062,61 zł;
- zaktualizowania kwoty wydatków budżetu gminy na rok 2018.Lącznie wydatki
budżetu gminy na rok 2018 wynoszą 27 882 768,64 zł w tym wydatki bieżące
21 049 416,09 zł, wydatki majątkowe 6 833 352,55 zł.
Budżet Gminy Opinogóra Górna na rok 2018 zamyka się deficytem w kwocie
3 600 000zł. Zostanie on pokryty:
- wolnymi środkami w kwocie 1 701 505,30zł;
- kredytem bankowym w kwocie 456 694,70zł;
- pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w kwocie 1 441 800 zł.
W 2018 roku planuje się zgodnie z planem rozchodów budżetu gminy spłaty
wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczki na kwotę 1 000 000zł. Spłata
zostanie pokryta z wolnych środków z 2017 r. Wskaźnik planowanej łącznej
kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych do dochodów na 2018 r wynosi 4,74%, natomiast dopuszczalny
(maksymalny) wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy
o finansach publicznych 14,34%. Planowane zadłużenie Gminy Opinogóra
Górna na koniec 2018 roku wyniesie 4 536 694,70zł.
W projekcie pn.”Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepszą
przyszłość” dokonuje się przeniesień w planie wydatków miedzy paragrafami na
kwotę 2 178,29zł (zwiększenie i zmniejszenie). Zwiększeniu ulega plan
wydatków majątkowych o 50 000zł na zadaniu pn.”Przebudowa i modernizacja
dróg gminnych w miejscowości Władysławowo” orz o 50 000zł na zadaniu
pn.”Budowa boiska sportowego w miejscowości Opinogóra Górna.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 15
radnych jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

Pkt 7
Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zmiany dotyczące uchwały
budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2018.
Wyjaśniła że:
- wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2018 tj.
zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 387 887 ,335 zl;
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- plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 24 282 768,64 zł w tym:
dochody bieżące w kwocie 23 616 706,03 zł, dochody majątkowe w kwocie
666 062,61 zł;
- wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2018 tj.
zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 417 300,66 zł,
zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 29 413,31 zł.
Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 27 882 768,64 zł w tym: wydatki
bieżące w kwocie 21 049 416,09 zł, wydatki majątkowe w kwocie 6 833 352,55
zł.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 15 radnych
jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
Opinogóra Górna na rok 2018.
Pkt 8
Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy przypomniał zasady przystępowania
Gminy Opinogóra Górna do planowanego projektu do wspólnej realizacji
w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Poinformował, że w ramach tego projektu Gmina Opinogóra Górna
przystępuje do realizacji zadania pn.”Poprawa jakości powietrza poprzez
modernizację kotłowni na terenie gminy Opinogóra Górna – etap II”.
W roku ubiegłym na to zadanie korzystaliśmy ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Z uwagi na
to, że roku bieżącym środki z WFOŚiGW w formule takiej jak rok temu są
niedostępne będziemy próbowali pozyskać dofinansowanie unijne w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Jednym
z kluczowych elementów wniosku aplikacyjnego jest podjęcie stosownej
uchwały o przystąpieniu do projektu.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 15 radnych,
jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Opinogóra Górna
do projektu planowanego do wspólnej realizacji w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1
– Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej – Typ
projektu – Ograniczanie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych, nr
RPMA.04.03.01-IP.01-14-078/18.
Pkt 9

11

Pan Leszek Zagrodzki sołtys Rembowa w imieniu mieszkańców
podziękował Panu Wójtowi za wybudowanie drogi w tej miejscowości.
Podziękowania za wybudowanie drogi w miejscowości Łęki złożył również
sołtys Pan Lech Olewniczak.
Pkt 10
Pan Wójt Gminy poinformował, że:
- w dniu 1 czerwca zorganizowany zostanie przy Szkole Podstawowej
w Opinogórze Górnej Dzień Dziecka. W dniu tym min. rozegrany zostanie mecz
piłki nożnej miedzy rodzicami, a samorządowcami;
- dniu 24 czerwca odbędzie się XXI Piknik Opinogórski. W tym dniu
obchodzony będzie Jubileusz 40 – lecia powstania Gminnego Ośrodka
Kultury w Opinogórze Górnej.

Pkt
Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Pani Jolanta Grochowska
Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XXXIV Sesji Rady Gminy.
Protokółowała:
Elżbieta Pełka-Karpińska

Przewodniczący Rady Gminy
Jolanta Grochowska

