
P R O T O K Ó Ł  Nr IX/2018

z   IX Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej  w dniu 29 sierpnia 2019  r. w lokalu 

Urzędu Gminy  w Opinogórze Górnej

pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy

Jolanty Grochowskiej

Obrady rozpoczęto o godz. 1000  i zakończono o godz. 1100.

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,  pracowników  Urzędu  Gminy,  sołtysów,  kierowników  zakładów  pracy, 

przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji oraz przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej.

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 VIII Sesji Rady Gminy.

3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kołaczkowie.

4. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy 

Opinogóra Górna.

5. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy 

Opinogóra Górna.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika.

7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chrzanówek.



8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii Gminnej Biblioteki  Publicznej w 

Opinogórze Górnej  z siedzibą w Kołaczkowie.

9. Sprawy bieżące.

10. Zamknięcie obrad.

Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy zgłosiła  wniosek o zmianę 

porządku obrad poprzez wprowadzenie dodatkowego punktu dotyczącego podjęcia uchwały 

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 15 radnych jednogłośnie 

przyjęła wniosek.

Pan Włodzimierz Humięcki  Kierownik Gminnej  Spółki  Wodnej  podziękował Panu 

Wójtowi za udzielenie dofinansowania jakie otrzymała Spółka od Gminy Opinogóra Górna. 

Zaapelował  o  przekazanie  informacji  mieszkańcom   o  terminowości  płacenia  składek. 

Poinformował, że park maszynowy Spółki jest bardzo skąpy, jest mało pracowników planuje 

zakup ciągnika i dwóch koparek. 

pkt 2

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska poinformowała,  że protokół 

z  VIII  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 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska  odczytała uzasadnienie do 

uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kołaczkowie.

Pomysłodawcami  nadania  szkole  imienia  byli  uczniowie  klasy  szóstej.  W  roku 

szkolnym 2016/2017 przedstawili oni swój pomysł Radzie Pedagogicznej, która poparła go, 

wybierając  kandydatów  na  patrona.  Rada  wyłoniła:  Marię  Skłodowską  –  Curie,  Marię 

Konopnicką  i  Henryka Sienkiewicza.  W ramach projektu  uczniowie przygotowali  ankiety 

mające  na  celu  wybór  patrona.  Ankieta  zawierała  trzy  wcześniej  wybrane  przez  radę 

nazwiska, dawała również możliwość dopisania własnej kandydatury. Przeprowadzona była 

wśród rodziców, uczniów, nauczycieli oraz lokalnej społeczności. Ankietowani wskazali trzy 

postacie:  Marię  Skłodowską  –  Curie,  Jana  Raczyńskiego  –  byłego  dyrektora  Szkoły 

Podstawowej w Kołaczkowie (kandydatura dodana) i Marię Konopnicką. To właśnie Maria 

Konopnicka zdobyła największą ilość głosów. Zważywszy na jej zasługi włożone w rozwój 

dziecięcej literatury Rada Pedagogiczna zaakceptowała ten wybór.



Maria  Konopnicka  to  polska  poetka,  prozaik,  krytyk  i  publicystka.  Autorka  jest 

wybitną postacią w polskiej literaturze, zwłaszcza tej adresowanej do dzieci, jednak często 

zapominaną i niezbyt „Atrakcyjną” dla współczesnych młodych czytelników.

Całe  życie  Marii  Konopnickiej  –  poetki,  pisarki,  nauczycielki  i  dziennikarki  wypełniała 

miłość do drugiego człowieka.  Od młodości głęboko odczuwała niedolę ludzką i  dlatego  

w  swoich  wierszach  i  opowiadaniach  ukazywała  ciężkie,  pełne  cierpienia  życie  ludzi 

biednych i głodujących. Szczególne miejsce w sercu Marii Konopnickiej zajmowały dzieci, to 

one stały się podmiotem jej pracy, twórczości literackiej i życiowej misji. Poetyckim słowem 

walczyła z obojętnymi sercami ludzi głuchych na los dzieci chorych, nędznych, porzuconych. 

Jako jedna z pierwszych podkreślała  prawo każdego dziecka do szczęśliwego,  pogodnego 

dzieciństwa.  Walczyła  o  stworzenie  warunków  dla  pełnego  i  harmonijnego  rozwoju 

osobowości  dziecka,  o  zrozumienie  jego  potrzeb.  Przemawiała  do  małych  czytelników 

słowami pięknymi i  zrozumiałymi,  które jak ładna melodia wpadały do ucha,  przynosząc 

radość, ukazujące piękno otaczającej przyrody, rozwijając ich wyobraźnię, otwierając przed 

ich  oczami  zaczarowany  świat  baśni:  krasnoludków,  Koszałka-Opałka,  sierotki  Marysi,  

lisa Sadełka.

Za  przyjęciem  uchwały  w  sprawie  nadania  imienia  Szkole  Podstawowej  

w Kołaczkowie głosowało za 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

pkt 4

Pani Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła  o przegłosowanie uchwały w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Opinogóra Górna głosowało za 15 radnych , przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

pkt 5

Pani Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła  o przegłosowanie uchwały w sprawie 

zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna  na  2019 r.

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra 

Górna na 2019 r. głosowało 15 radnych, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

pkt 6

Pan Grzegorz Pszczółkowski przewodniczący zespołu ds. zaopiniowania kandydatów 

na  ławników  odczytał  opinię  o  zgłoszonym  kandydacie  na  ławnika  w  szczególności 

spełnienia  przez  niego wymogów określonych w ustawie.  Poinformował  że,  kandydat  do 

Sądu Rejonowego w Ciechanowie do orzekania z zakresu prawa pracy Pani Beata Teresa 



Golasińska,  zgłoszona  przez  Prezesa  Sądu  Rejonowego  w  Ciechanowie  spełniła  wymogi 

określone w ustawie.

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że wybory na ławnika odbywają się  

w  głosowaniu  tajnym  i  poprosiła  o  powołanie  spośród  radnych  trzy  osobowej  Komisji 

Skrutacyjnej.

W skład Komisji Skrutacyjnej zostali powołani radni:

1. Rafał Olewniczak

2. Grzegorz Pszczółkowskiego

3. Adam Rzepliński

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Rafał 

Olewniczak odczytał protokół z ustalenia wyników głosowania.

Pani  Beata  Teresa  Golasińska  została  wybrana  na  ławnika  do  Sądu  Rejonowego  

w Ciechanowie do orzekania w Wydziale Pracy.

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała uchwałę w sprawie wyboru ławnika.

pkt 7

Pani  Przewodnicząca  Rady Gminy poprosiła  o  przegłosowanie  uchwał  w  sprawie 

nadania nazwy ulicy w miejscowości Chrzanówek.

Za przyjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chrzanówek 

głosowało za 15 radnych, wstrzymało się – 0, przeciw – 0.

pkt 8

Pani Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła  o przegłosowanie uchwały w sprawie 

zamiaru  likwidacji  Filii  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w Opinogórze  Górnej  z  siedzibą  

w Kołaczkowie.

Za  przyjęciem  uchwały  w  sprawie   zamiaru  likwidacji  Filii  Gminnej  Biblioteki 

Publicznej  w  Opinogórze  Górnej  z  siedzibą  w  Kołaczkowie  głosowało  za  14  radnych,  

przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

pkt 9

Pan Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii 

dróg gminnych. 

Poinformował,  że  jest  to  droga  przed  urzędem,  od  skrzyżowania  z  ulicą  Zygmunta 

Krasińskiego w Opinogórze Górnej w kierunku wschodnim do budynku Urzędu Gminy do 

zjazdu na parking za Urzędem Gminy.

Za  przyjęciem  uchwały  w  sprawie  zaliczenia  drogi  do  kategorii  dróg  gminnych 

głosowało za 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.



pkt 10     Sprawy bieżące.

Pan  Wójt  Gminy  przedstawił  informację  o  podjętych  decyzjach  dotyczących 

zagospodarowania  mieniem  gminnym  oraz  rozpoczętych,  trwających  i  zakończonych 

inwestycjach gminnych.

Podziękował radnej Pani Joannie Krakowskiej i Pani Teresie Gołąb sołtysowi Pałuk, 

mieszkańcom  Pałuk  oraz  wszystkim  sołectwom  za  trud,  pracę   i  zaangażowanie  

w przygotowaniu dożynek gminnych.

Podziękowania złożyła również Przewodnicząca Rady Gminy.

Pani sołtys Pałuk złożyła podziękowania wszystkim sołectwom, które zorganizowały stoiska.

Pani  Grażyna  Czarnecka  zapytała  czy  została  już  podjęta  decyzja  w  sprawie 

przeniesienia dzieci ze świetlicy wiejskiej w Opinogórze Górnej.

Pan Wojciech Komorowski poprosił o wyjaśnienia dotyczące prac związanych z drogą 

przed urzędem.

Pan Wójt wyjaśnił, że:

 na drodze przed urzędem zostanie położona nowa nawierzchnia (nakładka asfaltowa), 

wymieniona zostanie część starych krawężników, zostaną wyregulowane studzienki 

kanalizacyjne. Dodatkowo wymienione zostaną stare lampy oświetleniowe,

 decyzja  w  sprawie  przeniesienia  dzieci  ze  świetlicy  wiejskiej  w  inne  miejsce  nie 

została podjęta. Odbyło się spotkanie z rodzicami dzieci uczęszczającymi do świetlicy, 

na  której  została  wyjaśniana  sprawa,  poinformowano  rodziców,  że  nie  chodzi  o 

zamknięcie świetlicy tylko rozważenie możliwości przeniesienia dzieci w inne miejsce 

np. do budynku Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej.  

Pkt 11

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca 

Rady Gminy zamknęła obrady IX Sesji Rady Gminy. 

     Protokółowała                                            Przewodnicząca Rady Gminy

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


