
P R O T O K Ó Ł  Nr VI/2018
z   VI  Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej  w dniu 15 kwietnia 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 - 11
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 
i przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji

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 V  Sesji Rady Gminy.
3.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Opinogóra 

Górna.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 

2019 rok.
5.Podjęcie   uchwały  w  sprawie  zmiany  Nr  5  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego  fragmentów  wsi:  Chrzanówek,  Długołęka,  Dzbonie,  Elżbiecin,  Opinogóra 
Górna, Opinogóra Kolonia, Kołaczków, Kołaki-Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo, 
Rembówko,  Wierzbowo,  Władysławowo,  Wola  Wierzbowska  i  Zygmuntowo,  gmina 
Opinogóra Górna.
6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia Rodziny na lata 2019-2021.
7.Podjęcie uchwały  sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia 
z pomocy społecznej w formie posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci 
produktów  żywnościowych  albo  przez  osoby  objęte  wieloletnim  rządowym  programem 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
8.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Opinogóra Górna 
w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w 
szkole i w domu” na lata 2019-2023.
9.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.
10.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok.
11.Sprawozdanie z Programu Wspierania Rodziny za 2018 rok.



12.Sprawozdanie  z  Gminnego  Programu  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani za 2018 rok.
13.Sprawozdanie  z  Programu  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie  oraz  ochrony  ofiar 
przemocy w rodzinie za 2018 rok.
14.Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok.
15.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Opinogóra Górna z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie 
zadań publicznych w roku 2018.
16.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Wieloletniego  programu  gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Opinogóra Górna na lata 2019-2023. 
17.Sprawy bieżące.
18.Zamknięcie obrad.

Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy zgłosiła wniosek o zmianę porządku 
obrad poprzez wprowadzenie dodatkowych punktów dotyczących podjęcia uchwał: 
-  w  sprawie  utworzenia  „Klubu  Senior  +”  w  Dzboniu  oraz  określenia  zasad  jego 
funkcjonowania;
- w sprawie ustalenia diet dla sołtysów;
-  w sprawie ustalenia diet dla radnych Gminy Opinogóra Górna;
- w sprawie ustalenia diety zryczałtowanej dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy Opinogóra Górna.

Rada  Gminy  w  głosowaniu  jawnym,  w  którym  uczestniczyło  11  radnych  jednogłośnie 
przyjęła wniosek.

Pkt 2
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska poinformowała,  że protokół 

z  V  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 .

Zmiany dotyczą : 

1) aktualizacji kwoty planu dochodów budżetu gminy na rok 2019. Łącznie dochody budżetu 

gminy na 2019 rok wynoszą 28 601 595,08 zł w tym dochody bieżące 23 062 067,48 zł, 

dochody majątkowe 5 539 527, 60 zł; 

2) aktualizacji kwoty planu wydatków budżetu gminy na 2019 rok. Łącznie wydatki 

budżetu gminy na 2019 rok wynoszą 31 29 641,26 zł w tym wydatki bieżące 21 359 463, 56 

zł, wydatki majątkowe 9 933 177,70 zł; 

3)  wprowadzenia  do  budżetu  kwoty  wolnych  środków  z  roku  2018  w  kwocie 

2 42 632,11 zł;  4) aktualizacji  kwoty deficytu budżetu gminy,  który po zmianach wynosi 

2 691 046,18 zł;

5) aktualizacji kwoty planowanego kredytu w roku 2019, który po zmianach wynosi 

1 120 414,07 zł.

Budżet  Gminy  Opinogóra  Górna  na  2019  rok  zamyka  się  deficytem  w  kwocie 

2  691  046,18  zł.  Zostanie  on  pokryty  przychodami  pochodzącymi  z  :  wolnych  środków 

w kwocie 1 570 632,11 zł oraz zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie  1 120 414,07 

zł.

W 2019 roku planuje się dokonać zgodnie z planem rozchodów budżetu gminy spłaty 

wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczki na kwotę 850 000 zł. Spłata zostanie pokryta 

z wolnych środków. Planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w kwocie 1 120 414,07 zł 

rozłożono do spłaty na 5 lat w latach 2021 – 2025.

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Opinogóra Górna głosowało za – 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Pkt 4 
Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zmiany w uchwale budżetowej Gminy 

Opinogóra Górna  na rok 2019.
W planie dochodów budżetu gminy na 2019 rok:

- zwiększa się dochody budżetu gmin na 2019 rok o kwotę 89 371,02 zł;
- zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2019 rok o kwotę 13 434, 64 zł.
Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 28 601 595, 08 zł w tym:
- dochody  bieżące w kwocie 23 062 067, 48 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 5 539 527,60 zł.
W planie wydatków budżetu gminy na 2019 rok:
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- zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2019 rok o kwotę 1 258 195, 56 zł; 
- zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2019 rok o kwotę 61 213 zł.
Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 31 292 641,26 zł. W tym:
-  wydatki bieżące w kwocie 21 359 463,56 zł;
-  wydatki majątkowe w kwocie 9 933 177,70 zł.     

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra 
Górna na rok 2019 , głosowało za – 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Pkt.5
Pani  Alicja  Stryczniewicz  inspektor  ds.  planowania  przestrzennego  i  inwestycji 

omówiła  projekt  uchwały w sprawie  zmiany Nr  5  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  fragmentów  wsi:  Chrzanówek,  Długołęka,  Dzbonie,  Elżbiecin,  Opinogóra 
Górna, Opinogóra Kolonia, Kołaczków, Kołaki-Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo, 
Rembówko,  Wierzbowo,  Władysławowo,  Wola  Wierzbowska  i  Zygmuntowo,  gmina 
Opinogóra Górna.

Zmiany dotyczą  poszerzenia  terenu  cmentarza  parafialnego  w Opinogórze  Górnej. 
Plan został poddany opiniowaniu i uzgadnianiu i uzyskał pozytywne rozstrzygnięcia przez 
wymagane organy.

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  fragmentów  wsi:  Chrzanówek,  Długołęka,  Dzbonie,  Elżbiecin,  Opinogóra 
Górna, Opinogóra Kolonia, Kołaczków, Kołaki-Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo, 
Rembówko,  Wierzbowo,  Władysławowo,  Wola  Wierzbowska  i  Zygmuntowo,  gmina 
Opinogóra Górna.,  głosowało za – 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Pkt.6
Pani Ewa Żórawska Kierownik GOPS omówiła projekt uchwały w sprawie Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny dla gminy Opinogóra Górna na lata 2019 – 2023.
Program został opracowany w oparciu o art. 176 kt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 

roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (DZ.U. Z 2018 r. poz. 998 z póżn. 
zm.) i służy wspieraniu rodzin, które przezywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo 
wychowawczych. Program jest kontynuacją Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 
2018 i zakłada kontynuację  działań profilaktycznych na rzecz rodziny poprzez doskonaleni 
metod  pracy  z  rodziną  oraz  wprowadzenie  nowych  form  pomocy  w  rodzinie  poprzez 
doskonalenie metod pracy z rodziną  oraz wprowadzanie nowych form pomocy w rodzinie w 
zależności od potrzeb.              

Za  przyjęciem  uchwały  w  sprawie  Gminnego  Programu  Wspierania  Rodziny  dla 
gminy Opinogóra  Górna  na  lata  2019 -  2012,  głosowało  za  –  11  radnych,  przeciw –  0, 
wstrzymało się – 0.

Pkt.7
Pani Ewa Żórawska Kierownik GOPS omówiła projekt uchwały w sprawie określenia 

zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia  z pomocy społecznej w formie posiłku 
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lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych albo przez 
osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-
2023.
Poinformowała, że uchwała ta była podejmowana w dniu 14 grudnia 2018 roku. Z uwagi na 
to, że Organ Nadzoru wniósł zastrzeżenia i poszerzył katalog w podstawie prawnej artykułów, 
które powinny znaleźć się w uchwale, zachodzi konieczność jej uchylenia i podjęcia nowej.

Za przyjęciem uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na 
świadczenia   z  pomocy  społecznej  w  formie  posiłku  lub  żywności  albo  świadczenia 
rzeczowego  w  postaci  produktów  żywnościowych  albo  przez  osoby  objęte  wieloletnim 
rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. , głosowało za – 11 
radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Pkt.8
Pani  Ewa  Żórawska  Kierownik  GOPS  omówiła  projekt  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.

Celem  programu  jest  ograniczenie  zjawiska  niedożywiania  dzieci  i  młodzieży   z 
rodzin o niskich dochodach lub osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji.

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 – 11 
radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Pkt.9
 Pani  Ewa  Żórawska  Kierownik  GOPS  omówiła  projekt  uchwał  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.

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 – 11 radnych, 
przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Pkt.10, 11, 12,  13 i 14
Pani  Ewa Żórawska kierownik GOPS przedstawiła i omówiła sprawozdania: 

- z działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok
- z Programu Wspierania Rodziny za 2018 rok
-  z  Gminnego  Programu  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów  alkoholowych  oraz 
przeciwdziałania narkomani za 2018 rok
- z Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 
za 2018 rok ,
z oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 rok.

Pkt.15
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  Pani  Natalia  Goździewska  Kierownik  USC  omówiła  sprawozdanie  z  realizacji 
programu  współpracy  Gminy  Opinogóra  Górna  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie  zadań publicznych 
w roku 2018. W roku 2018 organizacjom społecznym przekazano kwotę  134 498 zł.

 

Pkt.16

Pan Hubert  Olszewski  inspektor  ds.  gospodarki  nieruchomościami  omówił  projekt 
uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Wieloletniego  programu  gospodarowania  mieszkaniowym 
zasobem Gminy Opinogóra Górna na lata 2019 – 2024.

Program  określa  podstawowe  zasady  gospodarowania  mieszkaniowym  zasobem 
Gminy Opinogóra Górna, tworząc warunki do racjonalnego gospodarowania i zaspokajania 
potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej mieszkaniowy zasób Gminy Opinogóra 
Górna tworzą lokale mieszkalne położone w budynkach stanowiących własność Gminy.
Mieszkaniowy zasób Gminy  na dzień 31 grudnia 2018 r. stanowi 13 lokali mieszkalnych 
o  łącznej  powierzchni  mieszkalnej  636,03  m²  w  tym:  10  lokali  mieszkalnych  o  łącznej 
powierzchni  użytkowej  553,89  m²  i  3  lokale  socjalne  o  łącznej  powierzchni  użytkowej 
82,14 m².

 Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Opinogóra Górna na lata 2019 – 2024, głosowało za – 11 
radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Pkt.17

Pan  Wójt  Gminy omówił  projekt  uchwały  w  sprawie  utworzenia  „Klub  Senior+” 
w  Dzboniu oraz określenia zasad jego funkcjonowania i odpłatności.

Z dniem 21 stycznia 2019 r. utworzony został „Klub Senior w Dzboniu, który jest  
ośrodkiem dla 20 seniorów. Obszarem działania Klubu jest teren Gminy Opinogóra Górna. 
Przedmiotem  działania  Klubu  jest  aktywowanie  środowiska  seniorów  do  wspólnego 
i zorganizowanego spędzenia czasu wolnego oraz motywowanie seniorów do działań na rzecz 
samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych.

Pan  Jerzy  Wojciech  Komorowski  dopytał  o  finansowanie  klubu  w  kontekście 
wskazanej  w regulaminie ilości  20 uczestników w stosunku do większej  ilości  faktycznie 
korzystających seniorów. 

Pan wójt wyjaśnił jaki jest plan na funkcjonowanie i finansowanie klubu w tym roku.  
Pan  Komorowski  dopytywał,  czy  nie  było  by zasadnym przekazanie  nadzoru  nad 

działalnością klubu dla Pani Ewy (w domyśle Kierownik GOPS). 
Pan Wójt  wyjaśnił,  że  podjęcie  takiej  uchwały nie  wyklucza  możliwości  dalszego 

delegowania  odpowiedzialności  za  nadzór.  Docelowo mogą to  być  np.  Kierownik  GOPS, 
Kierownik GOK lub inne osoby. Ten rok jest rokiem wyjątkowym ponieważ takiej jednostki 
jeszcze nie mieliśmy. Uczymy się zbieramy doświadczenie w związku z powyższym nadzór 
będzie sprawowany przez Wójta Gminy. Wójt wyjaśnił, że w przyszłości są możliwe zmiany 
np.  ograniczenia  lub  zwiększenia  ilości  uczestników  w  zależności  od  wielkości 
pozyskiwanych środków lub przeznaczenia własnych przez samorząd gminy.
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Za  przyjęciem  uchwał  w  sprawie  utworzenia  „Klub  Senior+”w   Dzboniu  oraz 
określenia zasad jego funkcjonowania i odpłatności, głosowało za – 11 radnych, przeciw – 0, 
wstrzymało się – 0.

Pkt.18

Pani Przewodnicząca Rady Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie ustalenia diet 
dla sołtysów.
Za uczestnictwo w sesjach Rady Gminy i naradach zwoływanych przez Wójta Gminy sołtysi 
otrzymają 150 zł za jedno posiedzenie.

Za  przyjęciem uchwały w sprawie  ustalenia  diet  dla  sołtysów,  głosowało  za  –  11 
radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Pkt.19
Pani Przewodnicząca Rady Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie ustalenia diet 

dla radnych Gminy Opinogóra Górna.
Dieta dla radnych Gminy Opinogóra Górna za każde uczestnictwo w sesjach i posiedzeniach 
komisji wynosi dla przewodniczących stałych komisji rady 300 zł a dla pozostałych radnych 
250 zł.

Za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Gminy Opinogóra Górna,
głosowało za – 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Pkt.20

Pan Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia diety zryczałtowanej 
dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Opinogóra Górna.
Dla Przewodniczącego Rady Gminy dieta zryczałtowana wynosi 1342,07 zł miesięcznie, dla 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 800,00 zł miesięcznie.

Za  przyjęciem  uchwały  w  sprawie  ustalenia  diety  zryczałtowanej  dla 
Przewodniczącego  i  Wiceprzewodniczącego  Rady  Gminy  Opinogóra  Górna,  głosowało 
za – 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Pkt.21
Sprawy bieżące.

Pan Wójt przedstawił informacje na temat zasad nabywania, zbywania i obciążania 
nieruchomości oraz ich  wydzierżawiania i najmu.
Wyjaśnił, że zbywanie  lub nabywanie nieruchomości są to dokonywane czynności prawne, 
na  podstawie,  których następuje  przeniesienie  własności  nieruchomości   lub  przeniesienie 
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej albo oddanie jej w użytkowanie 
wieczyste.  Zbycie,  dzierżawa  lub  najem  nieruchomości  stanowiących  mienie  komunalne 
może  nastąpić  na  podstawie  zarządzenia  Wójta  Gminy.  O  ile  przepisy  szczegółowe  nie 
stanowią inaczej  wybór nabywców, dzierżawców, najemców następuje w drodze przetargu.
W 2018  roku  takich  działań  było  kilkanaście  w  szczególności  dotyczyły  regulacji  stanu 
prawnego nieruchomości.

Pan Zdzisław Szymański zgłosił obawy budowy drogi powiatowej w Kątach.
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Pani Teresa Gołąb zwróciła się z prośbą o budowę drogi w Pałukach.
Pan Wójt wyjaśnił  że:
-podziela uwagi mieszkańców w miejscowości Katy i na bieżąco zgłasza i będzie zgłaszał 
uwagi dotyczące realizacji inwestycji,
-  jeśli  chodzi o budowę drogi w Pałukach to pierwszy wniosek zgłoszony do budżetu na 
przyszły rok.
Ponadto poinformował, że:
-został  złożony  wniosek  o  dofinansowanie   Przedszkola  Marzeń  w  Opinogórze  Górnej, 
-realizowane  są  inwestycje  termomodernizacyjne  w  Szkole  Podstawowej  w  Opinogórze 
Górnej i budynku Urzędu Gminy,
- trwa rozbudowa centrum handlowego we Władysławowie.
 
Pkt.8

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca 
Rady Gminy zamknęła obrady VI Sesji Rady Gminy.

     Protokółował:                                             Przewodnicząca Rady Gminy
        /-/ Hubert Olszewski                                                           /-/ Jolanta Grochowska
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