
 

 

 

P R O T O K Ó Ł  Nr XXXIX/2018 

z  XXXIX  nadzwyczajnej  Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej  w dniu 

30 października  2018 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
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 

 

 

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 XXXVIII Sesji Rady Gminy. 

3. Wolne wnioski i zapytania dotyczące uchwał sesyjnych. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Opinogóra Górna. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opinogóra 

Górna. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy  

uchwałodawczej. 

7. Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych                      

w Gminie Opinogóra Górna w roku szkolnym 2017/2018. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Opinogóra Górna. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 

Opinogóra Górna na rok 2018. 

10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach 

majątkowych radnych Gminy Opinogór Górna za 2017 r. 

11. Informacja Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych pracowników 

Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy za 

2017 r. 

12. Wolne wnioski i zapytania 

13.  Sprawy bieżące. 

14.  Zamknięcie obrad. 

 

. 

  

Pkt 2 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska poinformowała,  

że protokół z XXXVIII 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 

 Wolne wnioski i zapytania dotyczące uchwał sesyjnych. 

 

Brak uwag 

  

Pkt 4 

Pani Elżbieta Pełka-Karpińska Inspektor ds. rolnych gospodarki 

komunalnej i ochrony środowiska omówiła projekt uchwały w sprawie  

przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy Opinogóra Górna. 

W dniu 28 czerwca 2018 r. została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia 

projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Opinogóra Górna. Zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków projekt regulaminu został 

przesłany do zaopiniowania organowi regulującemu tj. Wody Polskie. 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie                                 

za pośrednictwem Wójta Gminy wezwał Radę Gminy do usunięcia braków                      

w Regulaminie. Naniesione zostały poprawki w Regulaminie i zachodzi 

konieczność podjęcia nowej uchwały. 
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Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 15 radnych 

jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Opinogóra Górna 

 

Pkt 5 

Pani Beata Golasińska Sekretarz Gminy omówiła projekt uchwały            

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opinogóra Górna.  

Poinformowała, że w dniu 31 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 

stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału 

obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych 

organów publicznych. Art. 15 tej ustawy wskazuje, że przepisy którymi 

zmieniono ustrojowe ustawy samorządowe stosować należy do kadencji 

organów następujących po kadencji w czasie której ww. ustawa weszła w życie. 

Tym samym ustawodawca umożliwił organom jednostek samorządu 

terytorialnego bieżącej kadencji przygotowanie odpowiednich aktów prawa 

miejscowego, niezbędnych do funkcjonowania znowelizowanych ustaw. Akty te 

powinny zostać przygotowane, podjęte i opublikowane w bieżącej kadencji ze 

wskazaniem, że wejdą one w życie z dniem rozpoczęcia kadencji organów 

jednostek samorządu terytorialnego kolejnej kadencji. Podstawowym aktem 

prawnym regulującym przepisy ustrojowo-organizacyjne gminy jest jej Statut 

Gminy. Obecny statut został uchwalony 20 grudnia 2002 r. Od tego czasu był 

kilkakrotnie zmieniany i ogłaszany tekst jednolity. W celu dostosowania statutu 

do obowiązujących przepisów prawnych należy zmienić obecny albo uchwalić 

nowy. Poinformowała, że przedstawiony radnym projekt nowego statutu był 

konsultowany z nadzorem prawnym wojewody. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 15 radnych 

jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opinogóra 

Górna. 

 

Pkt 6 

 Pani Beta Golasińska Sekretarz Gminy omówiła projekt uchwały                          

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

W związku z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym (art. 41a) od 

następnej kadencji mieszkańcom gminy, będzie przysługiwać obywatelska 

inicjatywa uchwałodawcza. W związku z tym przepisem grupa mieszkańców 

gminy, posiadających czynne prawo wyborcze do danej rady gminy (w gminach 

do 20 tys. mieszkańców grupa ta będzie musiała liczyć co najmniej 200 osób) 

będzie mogła zgłosić projekt uchwały. Projekt uchwały zgłoszony w ramach 

obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej będzie musiał stać się przedmiotem 

obrad rady na najbliższej sesji po złożeniu projektu, ale nie później niż po 

upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu. Komitet inicjatywy 

uchwałodawczej będzie  miał prawo wskazywać osoby uprawnione do 

reprezentowania komitetu podczas prac rady. 
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Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 15 radnych 

jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej. 

 

Pkt 7  
Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy przedstawił radnym informację o stanie 

realizacji zadań oświatowych w Gminie Opinogóra Górna w roku szkolnym 

2017/2018. 

Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji 

zadań oświatowych wynika z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz.996, z późn. zm.) 

 

Pan Jerzy Komorowski zapytał skąd pochodzą pieniądze na nagrody 

okolicznościowe  dla nauczycieli. 

 

Wójt Gminy – tak jak inne wydatki są zabezpieczane w budżecie. Pani 

Emilia Walędziak (pracownik księgowości UG) doprecyzowała, że w budżecie 

zabezpieczoną mamy kwotę w wysokości 1 % od planowanych wynagrodzeń 

nauczycieli.  Z tego 0,8% są to środki zabezpieczone na nagrody dyrektorów 

szkół, natomiast 0, 2 % są to środki na nagrody Wójta. 

 

 

Pkt 8 

 Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie  

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna. 

Zmiany dotyczą: 

- zaktualizowania kwoty dochodów budżetu gminy na rok 2018. Łączne 

dochody budżetu gminy na 2018 r. wynoszą 25 502 627,49 zł w tym dochody 

bieżące 24 584 479,51 zł, dochody majątkowe 918 147,98 zł; 

- zaktualizowania kwoty wydatków budżetu gminy na 2018 rok. Łączne wydatki 

budżetu gminy na rok 2018 wynoszą 28 799 365,23 zł w tym wydatki bieżące 

22 101 282, 68 zł, wydatki majątkowe 6 698 082,55 zł. Budżet Gminy 

Opinogóra Górna na 2018 rok zamyka się deficytem w kwocie 3 296 737,74 zł. 

Zostanie on pokryty wolnymi środkami w kwocie 1 855 437,74 zł oraz 

pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 1 441 300 zł. W 2018 roku 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. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 15 radnych 

jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Opinogóra Górna. 

 

Pkt 9 
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Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie 

zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2018. 

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2018: 

- zwiększa się dochody budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 217 226 zł; 

-zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 24 500 zł. 

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 25 502 627,49 zł w tym: 

- dochody bieżące w kwocie 24 584 479, 51 zł; 

- dochody majątkowe w kwocie 918 147,98 zł. 

W planie wydatków budżetu gminy: 

- zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 196 775,85 zł; 

-zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 4 049,85 zł. 

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 28 799 365,23 zł w tym: 

- wydatki bieżące w kwocie 22 101 282,68 zł; 

Wydatki majątkowe w kwocie 6 698 082,55 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.10 

 Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła 

informację o oświadczeniach majątkowych radnych Gminy Opinogóra Górna. 

 

Pkt.11 

Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy  przedstawił radnym informację                            

o oświadczeniach majątkowych pracowników Urzędu Gminy i kierowników 

jednostek organizacyjnych gminy za 2017 rok 

 

 

Pkt.11 wolne wnioski i zapytania ………………brak 

 

Pkt.12 

 

Pan Piotra Czyżyk Wójt Gminy poinformował że: 

- Gmina Opinogóra Górna pozyskała pieniądze na szklenia dla dorosłych, tj. 

30 900 zł unijnego dofinansowania na organizację szkoleń, którymi objętych 

będzie 60 osób powyżej 25 roku życia. Zorganizowanych zostanie 5 

dwudniowych szkoleń, każdego dnia po 8 godzin, dla 12 – osobowych grup. 

Środki na ten cel pozyskano w konkursie grantowym „Podniesienie kompetencji 

cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”, zorganizowanym 
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przez Fundację Promocji Gmin Polskich w ramach działania 3.1 Programu 

operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; 

- Gmina Opinogóra Górna, w partnerstwie z Miastem Ciechanów – liderem 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. Zadanie realizowane będzie w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. 

Dzięki temu na terenie naszej gminy zostanie zamontowanych łącznie 160 

instalacji w 122 gospodarstwach domowych. Wartość całego projektu wynosi 

10 632 198, 41 zł, z czego dofinansowanie to 7 974 148,80 zł. Dofinansowanie 

dla naszej gminy wynosi 1 884 977 zł, wkład własny gminy (wpłaty 

zainteresowanych mieszkańców) wynosi 628 325 zł.; 

- Pozyskaliśmy również pieniądze na termomodernizację. Dokumentacja była 

opracowywana dość dawno. Od tego czasu zmieniły się normy projektowe                 

i zakres prac do wykonania. W związku z tym należy uzupełnić dokumentację. 

Termomodernizacja będzie dotyczyć budynków: Urzędu Gminy, Szkoły 

Podstawowej w Opinogórze Górnej i Szkoły Podstawowej w Woli 

Wierzbowskiej; 

- jeśli chodzi o inwestycje drogowe mamy opóźnienia wykonawców.                           

Są popodpisywane umowy ze wskazaniem konkretnych terminów, a za ich 

przekroczenia będziemy zmuszeni naliczać kary umowne; 

 Ponadto Pan Wójt zaprosił radnych na obchody Święta Niepodległości                

w dniu 11 listopada. Współorganizatorami uroczystości w tym roku również są  

parafia  w Opinogórze i Muzeum Romantyzmu. 

 

 W związku  z tym, że była  to ostatnia Sesja Rady Gminy w tej kadencji 

Pan Wójt podziękował radnym za współpracę i wraz z Przewodniczącą Rady 

wręczył wszystkim radnym okolicznościowe podziękowania w formie 

dyplomów. 

 

 

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Pani Jolanta Grochowska 

Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XXXIX Sesji Rady Gminy. 

 

 

 Protokółowała:                     Przewodniczący Rady Gminy 

  

Elżbieta Pełka-Karpińska             /-/ Jolanta Grochowska 


