
 

 

 

P R O T O K Ó Ł  Nr XXXVIII/2018 

z  XXXVIII  Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej  w dniu 27 września                         

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. 11
00 

. 

 

Stan radnych   - 15 

Uczestniczyło   - 15 

Nieobecni Radni- 

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, radnego powiatu, kierowników  zakładów pracy, Panią 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej, 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 XXXVII Sesji Rady Gminy. 

3. Wolne wnioski i zapytania dotyczące uchwał sesyjnych. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Imienia Szkole Podstawowej                   

w Opinogórze Górnej. 

5. Podjęcie uchwały zmieniająca w sprawie dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Opinogóra Górna. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 

Opinogóra Górna. 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy 

Regimin. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości                            

i porządku na terenie Gminy Opinogóra Górna. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych na terenie Gminy Opinogóra Górna. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy 

Opinogóra Górna miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych. 

13. Wolne wnioski i zapytania 

14.  Sprawy bieżące. 

15.  Zamknięcie obrad. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska zgłosiła wniosek                       

o zdjęcie z porządku obrad sesji  punktu 8. 

Radni Gminy obecni w chwili głosowania- 13 przyjęli porządek sesji                           

w głosowaniu jawnym : 12 radnych było za zdjęciem z porządku obrad                 

punktu 8, 1 osoba się wstrzymała od głosu. 

  

Pkt 2 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska poinformowała,  

że protokół z XXXVII 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. 

 

Brak uwag 

  

Pkt 4 

 Pani Beata Golasińska Sekretarz Gminy omówiła projekt uchwały                         

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Opinogórze Górnej. 

 Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 17 marca 

2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych 

przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649) został skierowany do organu 

prowadzącego wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców                             
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i Samorządu Uczniowskiego o nadanie Szkole Podstawowej w Opinogórze 

Górnej imienia Zygmunta Krasińskiego. 

 Pani Beta Golasińska Sekretarz Urzędu poprosiła obecną na Sali Panią 

Teresę  Kudlak  Dyrektora Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej o 

zabranie głosu i przedstawienie uzasadnienia  do wyboru na patrona szkoły 

imienia Zygmunta Krasińskiego. 

 Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej - Wybierając 

dla szkoły imię, kierowano się tym, że Zygmunt Krasiński – wieszcz epoki 

romantyzmu, nierozerwalnie związany jest z Opinogórą. Jako pisarz, filozof i 

ideolog odegrał bardzo ważną rolę w polskim życiu intelektualnym. 

Zygmunt Krasiński poświęcił naszej ziemi – Polsce swoje poematy „Przedświt”, 

„Dzień dzisiejszy”, „Psalmy przyszłości”. Jego słowa powtarzali żołnierze 

walczący o Polskę z komendantem Józefem Piłsudskim na czele. ”Cokolwiek 

będzie, cokolwiek się stanie, Jedno wiem tylko : sprawiedliwość będzie, Jedno 

wiem tylko: Polska zmartwychwstanie”. 

Krasiński jawi się również w roli dobrego ojca. Jego podejście do nauki może 

być wzorem dla współczesnych. „Uczcie się mężnie” – słowa te dedykuje 

swoim dzieciom. „Męstwem bowiem waszych lat jest pasowanie się lenistwem i 

zwyciężanie go”. Rozstając się ze swymi dziećmi w listach do nich kierowanych 

prosi, aby „unikały błędów, które mogą skazić niepokalaność mowy polskiej”. 

Zygmunt Krasiński był patronem opinogórskiego gimnazjum. Jednoczył 

młodzież wokół wartości patriotycznych, umiłowania mowy polskiej,                            

i pielęgnowania wartości historycznych. Patron wpisał się  w tradycje szkoły. 

Wiele przedsięwzięć  upamiętniających postać Zygmunta Krasińskiego zostało 

zrealizowanych. Pragniemy kontynuować misję Zygmunta i krzewić wśród 

młodego pokolenia te wartości, które prezentował nasz wieszcz. 

 Posiadanie patrona sprawia, że szkoła zyskuje swój indywidualny 

charakter. Istotne jest również to, że nadanie szkole imienia pozwoli 

ukierunkować dalsze działania dydaktyczno-wychowawcze służące 

wszechstronnemu rozwojowi i uczyni ją rozpoznawalną w środowisku 

lokalnym. 

Nadanie imienia będzie także pomocą w kształtowaniu u uczniów przywiązania 

do swojej szkoły oraz promowania jego pozytywnego wizerunku. 

Nadanie imienia szkole wpisuje się w 100-lecie odzyskania niepodległości przez 

Polskę. 
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Pani Dyrektor Szkoły zaprosiła Wójta Gminy, Radnych i Sołtysów na 

uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej w Opinogórze Górnej , która 

odbędzie się w dniu 12 października 2018 r. 

 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 15 radnych 

jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania Imienia Szkole Podstawowej 

w Opinogórze Górnej. 

 

Pkt 5 

 Pani Beata Golasińska Sekretarz Gminy omówiła projekt uchwały 

zmieniającej w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do 

nowego ustroju szkolnego. 

Poinformowała, że w związku z nadaniem imienia Szkle Podstawowej                          

w Opinogórze Górnej, należy dostosować sieci szkół podstawowych                             

i gimnazjum. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 15 radnych 

jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą w sprawie dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. 

 

Pkt 6 

 Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna. 

Zmiany dotyczą: 

- zaktualizowania kwoty dochodów budżetu gminy na rok 2018. Łącznie 

dochody budżetu gminy na rok 2018 wynoszą – 24 730 271,23 zł w tym : 

dochody bieżące – 23 980 110,25 zł, dochody majątkowe -750 160,98 zł; 

- zaktualizowania kwoty wydatków budżetu gminy na rok 2018. Łącznie 

wydatki budżetu gminy na rok 2018 wynoszą: 28 027 008,97 zł w tym : wydatki 

bieżące – 21 409 926,42 zł, wydatki majątkowe – 6 617 082,55 zł; 

- zaktualizowania kwoty wolnych środków wprowadzonych do budżetu gminy 

na 2018 rok; 

- zaktualizowania kwoty deficytu budżetu gminy i źródeł jego finansowania. 

Budżet Gminy Opinogóra Górna na rok 2018 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 WFOŚ i GW 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. 

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 

243 ust.1 ustawy o finansach publicznych do dochodów na 2018 rok wynosi – 

4,46%. Natomiast dopuszczalny (maksymalny) wskaźnik spłaty zobowiązań 

określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczony w oparciu o 
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wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy ( wskaźnik ustalony                       

w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) na 2018 rok wynosi – 

14,34%. Planowane zadłużenie Gminy Opinogóra Górna na koniec 2018 roku 

wyniesie 4 079 500 zł tj. 16,50 % do aktualnych dochodów ogółem. 

 

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 projekt uchwały w sprawie 

zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2018. 

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2018 dotyczą zwiększenia                   

o kwotę 82 518 zł i zmniejszenia o kwotę 10 627 zł. Plan dochodów budżetu 

gminy ogółem wynosi 24 730 271,23 zł w tym: dochody bieżące w kwocie 

23 980 110,25 zł i dochody majątkowe w kwocie 750 160,98 zł. 

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok dotyczą zwiększenia 

wydatków budżetu gminy o kwotę 217 199,54 zł i zmniejszenia o kwotę 

448 570,80 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 28 027 008,97 zł 

w tym: wydatki bieżące w kwocie 21 407 926,42 zł i wydatki majątkowe                    

w kwocie 6 619 082,55 zł. 

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt 

budżetu gminy w kwocie 3 296 737,74 zł, który pokryty zostanie przychodami 

pochodzącymi z pożyczki w kwocie 1 441 300 zł i wolnych środków w kwocie 

1 855 437,74 zł. 

 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 15 radnych 

jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 

Opinogóra Górna. 

 

Pkt 8  9 
 Pani Elżbieta Pełka-Karpińska Inspektor ds. rolnych gospodarki komunalnej                   

i ochrony środowiska omówiła projekt uchwały w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Opinogóra Górna oraz projekt 

uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług                       

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                     

i zagospodarowania tych odpadów. 

Ze względu na zmianę przepisów tj. rozporządzenia Ministra Środowiska w 

sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji 

należy zmienić ww. uchwały. Zgodnie z rozporządzeniem dodatkowo będziemy 

segregować metale. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 lipca 2017 r. 
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jednak nie zmienialiśmy tych uchwał z uwagi na to, że mamy obowiązującą                    

z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych umowę na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych, która kończy się z dniem 31 grudnia 2018 r. 

Przystępując do przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów musimy 

powołać się na nowe przepisy oraz dostosowane do nich uchwały.  

Uchwały uzyskały pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Ciechanowie. 

 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 15 radnych 

jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości                        

i porządku na terenie Gminy Opinogóra Górna, 

 

 oraz 

 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 15 radnych 

jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

 

Pkt 9 

Pani Barbara Cichowska Inspektor ds. księgowości budżetowej omówiła 

projekt uchwały  w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych na terenie Gminy Opinogóra Górna. 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 i 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości                                        

i przeciwdziałania alkoholizmowi po zasięgnięciu opinii jednostek 

pomocniczych Gminy Opinogóra Górna , ustala się maksymalną liczbę 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży w liczbie 67 z tego: 

- 25 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% 

zawartości alkoholu oraz piwa; 

- 20 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% 

alkoholu ( z wyjątkiem piwa); 

- 22 zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu 

oraz liczbę 26 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia na 

miejscu tj.: 

-12 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% 

zawartości alkoholu oraz piwa; 

- 6 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% 

alkoholu ( z wyjątkiem piwa); 
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- 8 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% 

zawartości alkoholu oraz piwa. 

 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 15 radnych 

jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Opinogóra Górna. 

 

Pkt.10 

 Pani Barbara Cichowska Inspektor ds. księgowości budżetowej omówiła 

projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Opinogóra 

Górna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na 

miejscu i poza miejscem sprzedaży nie mogą być usytuowane w odległości 

mniejszej niż 30 m od: 

- obiektów kultu religijnego; 

- placówek oświatowych; 

- placówek zdrowia; 

- placów zabaw. 

 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 15 radnych 

jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy 

Opinogóra Górna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

 

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

 

Pkt.12 

 

Pan Piotra Czyżyk Wójt Gminy  w swoim imieniu zaprosił radnych                      

i sołtysów na uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej w Opinogórze 

Górnej. 

 

Pan Jerzy Komorowski zapytał czy wykonawca  rozpoczoł  drugi etap prac 

drogi w Wierzbowie. 

 

Pan Wójt wyjaśnił, że jest podpisana umowa i wykonawca jest zobowiązany 

wywiązać się tego. 
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Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Pani Jolanta Grochowska 

Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy. 

 

 

 Protokółowała:                     Przewodniczący Rady Gminy 

  

Elżbieta Pełka-Krpińska                Jolanta Grochowska 


