
P R O T O K Ó Ł  Nr VIII/2018

z   VIII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej  w dniu 26 lipca 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 - 12

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 VII Sesji Rady Gminy.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra 

Górna.

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

2018 rok.

5.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zasięgnięcia  od  Komendanta  Wojewódzkiego  Policji 

informacji o kandydacie na ławnika.



6. Sprawy bieżące.

7. Zamknięcie obrad.

Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy zgłosiła  wniosek o zmianę 

porządku obrad poprzez wprowadzenie dodatkowego punktu dotyczącego podjęcia uchwały: 

- w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt.”Młodzi kompetentni – zajęcia dla młodzieży 

szkolnej”.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 12 radnych jednogłośnie 

przyjęła wniosek.

pkt 2

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska poinformowała,  że protokół 

z  VII  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 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 12 radnych , przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

pkt 4

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 12 radnych, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

pkt 5

Pani  Elżbieta  Pełka-Karpińska  poinformowała,  że  Prezes  Sądu  Rejonowego  

w  Ciechanowie  zgłosił  kandydata  na  ławnika  do  Sądu  Rejonowego  w  Ciechanowie  

w wyborach na kadencję 2020 – 2023 Panią Betę Teresę Golasińską.

W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia uchwały w sprawie zasięgnięcia od 

Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika.

Za  przyjęciem  uchwały  w  sprawie  zasięgnięcia  od  Komendanta  Wojewódzkiego 

Policji informacji o kandydacie na ławnika głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało 

się – 0.



pkt 6

Pan Emil Świszcz omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu 

„Młodzi kompetentni – zajęcia dla młodzieży szkolnej”.

Wniosek  o  dofinansowanie  zadania  pn.„Młodzi  kompetentni  –  zajęcia  dla  młodzieży 

szkolnej”  został  pozytywnie  oceniony  przez  niezależnych  członków  Komisji  Oceny 

Projektów.  Uzyskał  wynik  111  pkt.  Został  umieszczony  na  liście  wniosków 

rekomendowanych  do  dofinansowania  zatwierdzonej  przez  Zarząd  Województwa 

Mazowieckiego.  Otrzymał  dofinansowanie  977  666,52  zł.  Gmina  otrzymała  informację  

o  dostarczeniu  do  Mazowieckiej  Jednostki  Wdrażania  Programów Unijnych  dokumentów 

niezbędnych do podpisania umowy m.in. uchwały zatwierdzającej projekt.

Za  przyjęciem  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  do  realizacji  projektu  „Młodzi 

kompetentni  –  zajęcia  dla  młodzieży  szkolnej”  głosowało  za  12  radnych,  przeciw  –  0, 

wstrzymało się – 0.

pkt 7       Sprawy bieżące.

 Pani  Przewodnicząca Rady Gminy – w dniu 25 sierpnia br.  odbędą się  dożynki  

w Pałukach. Rozpoczną się  mszą św. o godz. 12,00, następnie  przemarsz z poświęconymi 

wieńcami na boisku. 

Zaprosiła wszystkie sołectwa do udziału w tym święcie.

Pani Grażyna Czarnecka w imieniu swoim i mieszkańców zwróciła się z prośbą o 

przeniesienie  dzieci  ze  świetlicy  wiejskiej  w  Opinogórze  Górnej  

w inne miejsce.

Pan  Zdzisław  Szymański  zapytał  o  sprawy  dotyczące  odwodnienia  

i budowy ścieżki rowerowej w Kątach.

Pan Jerzy Komorowski zadał pytanie dotyczące przekazania samochodu strażackiego 

dla OSP Wierzbowo.

Pan  Jarosław Chojnacki  zgłosił  problem naprawy drogi  wiejskiej  w  miejscowości 

Kołaki – Budzyno, wzdłuż której były prowadzone prace budowy gazociągu.

Pani  Beata  Golasińska  Sekretarz  Gminy  poinformowała,  że  wybory  do  Rady 

Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Ciechanowskiego zostaną przeprowadzone 

w dniu 28 lipca 2019 r. w godzinach od 8,00 do 18,00. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy 

głosować będą w Urzędzie Gminy Opinogóra Górna. Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 12  



w Opinogórze Górnej zarejestrowała następujących kandydatów : Maciej Kołakowski zam. 

Kołaki-Kwasy, Jacek Ruszczyński zam. Długołęka, Alina Zając zam. Pomorze.

Pan  Wiceprzewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  że  w  dniu  28  lipca  br.  

w świetlicy w Długołęce odbędzie się spotkanie dotyczące afrykańskiego pomoru świń.

W spotkaniu uczestniczył będzie Wiceminister Rolnictwa Pan Rafał Romanowski, Kierownik 

Powiatowego Biura AR i MR oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Pan Wójt wyjaśnił, że:

 jeśli  chodzi  o  świetlicę  w  Opinogórze  Górnej  to  jak  pojawi  się  taka  możliwość, 

będziemy zastanawiać się nad przeniesieniem do innej świetlicy;

 sprawa dot. odwodnienia i budowy ścieżki rowerowej w Kątach, wszystkie problemy 

i uwagi będą na bieżąco przekazywane PZD;

 samochód  dla  OSP  Wierzbowo  jest  przekazany,  został  podpisany  protokół 

przekazania,  samochód został  już  zarejestrowany.  Jeśli  chodzi  o  część oficjalną to 

sprawę tą zostawmy na później, teraz chodziło  o to by samochód jak najszybciej trafił 

do jednostki.

Pkt 8.

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca 

Rady Gminy zamknęła obrady VIII Sesji Rady Gminy.

     Protokółowała                                            Przewodnicząca Rady Gminy

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


