
                                                P R O T O K Ó Ł    Nr  XXIII / 17
  z  sesji Rady Gminy Czernice Borowe , odbytej w dniu   29  listopada 2017 r
   w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicach Borowych .
                                                                  
Posiedzenie  rozpoczęto o godz. 10:00 , zakończono o godz.  13:00 .

Na stan radnych – 15 , obecnych było 14  w/g załączonej listy obecności.

W obradach udział wzięli :   Wójt , Skarbnik Gminny  ,  Sekretarz Gminy , radny
powiatowy Gotowiec Rafał  oraz  sołtysi i przedstawiciel prasy .

 Ad. pkt. 1

         Przewodniczący Rady Gminy   - Pan Jacek Bartołd  otworzył sesję  i powitał
zebranych  . Na podstawie  listy obecności  stwierdzam  , że  jest  wymagane qorum  i
wszelkie   podejmowane   uchwały będą miały charakter prawomocny .

 Ad . pkt. 2

Przewodniczący  Rady  -   w  materiałach   ,  które  państwo   otrzymaliście  mieliście
porządek  obrad  .  Pytam   czy  do  otrzymanego  porządku  obrad  macie  państwo
propozycje czy uwagi.
  
radny Nosarzewski Witold – chciałbym zgłosić wniosek o zdjęcie z porządku obrad
pkt. 16 – podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Czernice   Borowe . Chodzi o to  ,
że  myśmy  na poprzedniej  sesji   rozmawiali  na  temat  tego  Statutu  .  Przyjęliśmy
projekt  na razie  ,   to  było  z  inicjatywy  pana Wójta   ,  bo   zdanie  komisji   było
odmienne np. w punkcie dotyczącym minimalnej liczby osób  przy  tworzeniu klubów
radnych . Komisja Statutowa  proponowała 3 osoby , zostało ustalone na 4 osoby .
Chodzi o to , że  w tej chwili  w sejmie jesteśmy po  pierwszym czytaniu zmian uchwał
dotyczących  wyborów   ,  ordynacji  wyborczej  i  temu  podobnej  rzeczy  .  Tam  jest
napisane wprost   , że kluby radnych w radach gminy  mogą  być tworzone od trzech
członków  . Przy  czym rada gminy  nie ma prawa podwyższania  tej liczby . Czyli
gdybyśmy to przyjęli  w takim kształcie   w jakim  jest proponowane  byłoby to za
chwile  niezgodne  z prawem  i musielibyśmy nowelizować statut .  W projekcie tej
ustawy  jest  również  wprowadzenie   głosowania  imiennego  obligatoryjnie  o  co
zabiegaliśmy  i  były  rzucane   kłody pod nogi ze strony władz naszych .  I z tego
względu proponuję przełożenie tej sprawy .

Przewodniczący  Rady – ustawa nadrzędna  reguluje   i  nasz statut gdybyśmy przyjęli
funkcjonowałby ,  a  opieralibyśmy  się  na  paragrafach ustawy nadrzędnej  .

Pani  Bożena  Zembrzuska –  radca prawny –  propozycje  ,  które  przyjmuje   sejm
świadczą  o tym   , że wtedy  miałam  rację , że nie jest to regulacja statutowa  tylko
ustawowa .

radny  Nosarzewski  Witold  –  pani  mecenas   broni  swoich  racji  .  Ja  przytaczałem
interpretacje  radców   prawnych  z  Ministerstwa  Sprawiedliwości  na  jednej  z  sesji
podpisane przez  osoby  utytułowane prawnie , które stwierdzały  , że nie  ma przepisu
zabraniającego wprowadzenia  głosowania  jawnego  .
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Przewodniczący  Rady  –  w  takim   razie  poddam   pod   głosowanie  wniosek   p.
Nosarzewskiego o skreślenie z porządku obrad  pkt. 16.

                                                                    Przewodniczący   poddał pod głosowanie
                                                                     wniosek   p. Nosarzewskiego    :
                                                                       za......................................... - 12
                                                                       przeciw................................ -   0
                                                                       wstrzymało się.................... -   2

Obecnych  na sali obrad – 14 radnych .

  Rada  Gminy   większością   głosów   „za”   opowiedziała  się  za  wnioskiem   p.
Nosarzewskiego .   

Przewodniczący  Rady  –  po  wykreślenie  tego  punktu  następne  punkty   otrzymają
odpowiednią  numerację .   Czy  do porządku obrad jeszcze ze strony państwa  są
jakieś  uwagi , propozycje  .  Nie widzę . Wobec  tego odczytam porządek obrad  i
poddam pod  głosowanie .

     Przewodniczący  obrad odczytał proponowany porządek obrad  ze zmianą ,   który
po zmianie przedstawia się następująco :
    
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.   Porządek obrad  .

3.   Przyjęcie protokółu z poprzedniej  XXII  sesji Rady Gminy.

4.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie  Wieloletniej
     Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2017 – 2036.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 172/XVII/16 Rady Gminy
    Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały
    budżetowej na 2017 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia miesięcznych stawek czynszu za
    najem lokali użytkowych . 

7. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia  zgody na zawarcie umowy najmu
    lokalu użytkowego w budynku Urzędu Gminy Czernice  Borowe .

8. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia  zgody na zawarcie umowy najmu
    lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Ośrodka Zdrowia w
    Czernicach Borowych z przeznaczeniem na punkt apteczny .

9. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia  zgody na zawarcie umowy najmu
    lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Ośrodka Zdrowia w
    Czernicach Borowych z przeznaczeniem na świadczenie usług
    stomatologicznych .

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia  zgody na zawarcie porozumienia
     pomiędzy Gminą Czernice  Borowe , a Gminą Grudusk w sprawie przejęcia
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      przez Gminę Czernice  Borowe od Gminy Grudusk zadań w zakresie
      zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu bezpłatnego  transportu w czasie
      przewozu na trasie z miejscowości Mierzanowo do Szkoły Podstawowej w
      Humięcinie w roku szkolnym 2017/2018 . 

11. Podjęcie  uchwały w sprawie ustanowienia tytułu „ Honorowy Obywatel
      Gminy Czernice  Borowe „  i  uchwalenia  Regulaminu jego nadawania . 

12. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia stawek podatku od nieruchomości.

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
     środków transportowych .

14. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11
      kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018
     będącej podstawa do ustalenia podatku rolnego na obszarze Gminy Czernice
      Borowe na rok podatkowy 2018 .

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 167/XVII/16 Rady Gminy
      Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wspólnej realizacji
      projektu „ Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami
      katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z
      wyposażeniem „. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  Programu współpracy Gminy
     Czernice Borowe w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
     podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego .

17. Przyjęcie   informacji   o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016 /
      2017 w Gminie Czernice Borowe . 

18. Informacja Wojewody Mazowieckiego dotycząca analizy oświadczeń
      majątkowych Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy .

19. Informacja Urzędu Skarbowego w Przasnyszu dotycząca analizy
     oświadczeń majątkowych Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy.

20. Informacja Urzędu Skarbowego w Przasnyszu dotycząca analizy
      oświadczeń majątkowych Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy.

21.Informacja Przewodniczącego Rady dotycząca analizy oświadczeń
     majątkowych radnych .

22. Informacja Urzędu Skarbowego w Przasnyszu i Urzędu Skarbowego w
      Mławie dotyczącą analizy  oświadczeń majątkowych radnych .

23. Informacja  Wójta Gminy dotycząca analizy oświadczeń majątkowych
      Sekretarza Gminy , Skarbnika Gminy i kierowników jednostek
      organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w
      imieniu Wójta .
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24. Informacja Urzędu Skarbowego w Mławie dotycząca analizy oświadczenia
      majątkowego kierownika jednostki organizacyjnej gminy .
25. Interpelacje radnych złożone na piśmie .
26. Odpowiedzi na interpelacje .
27. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej  Wójta Gminy .
28. Wolne wnioski i zapytania .
29. Zakończenie obrad sesji .

                                             Przewodniczący poddał pod głosowanie
                                              porządek obrad  ze zmianą :
                                                   za................................... -   14
                                                   przeciw.........................  -     0
                                                   wstrzymało się.............  -     0    

 Obecnych  na sali obrad – 14 radnych .
Przewodniczący Rady – stwierdzam  , że  porządek obrad został jednogłośnie przyjęty 
                                              
Ad. pkt. 3

                        Przewodniczący Rady  poinformował   , że  w tym punkcie porządku
obrad przewidziane jest  przyjęcie  protokółu z poprzedniej XXII sesji  Rady   Gminy .
Czy  do protokołu z poprzedniej sesji ze strony radnych  są  uwagi zapytania .

Dyskusji nie było .
 .

Przewodniczący poddał pod głosowanie
                                         przyjęcie protokółu  :
                                                   za................................... -   13
                                                   przeciw.........................  -     0
                                                   wstrzymało się.............  -     1

Obecnych  na sali obrad – 14 radnych .

      Rada Gminy   większością  głosów „za”  -   13  głosami  przyjęła  protokół    z
poprzedniej  XXII    sesji Rady  Gminy .

Ad. pkt. 4

Przewodniczący  poinformował  .  że w tym  punkcie porządku obrad przewidziane
jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2017 -  2036 .

Skarbnik  Gminy  przedstawiła  i  omówiła   wprowadzone   zmiany  w  Wieloletniej
Prognozie  Finansowej  Gminy  Czernice  Borowe  na  lata  2017  –  2036  ,  poprzez
uaktualnienie dochodów  , które będą wynosiły 15.421.671.76 zł .

Dyskusji  nie było .
                                                                Przewodniczący odczytał projekt uchwały
                                                                      i poddał pod głosowanie :
                                                                       za......................................... - 13
                                                                       przeciw................................ -   0
                                                                       wstrzymało się.................... -   0
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Obecnych  na sali obrad – 13 radnych .

       Rada Gminy jednogłośnie   podjęła Uchwałę Nr  223/XXIII/17 w sprawie  zmiany
uchwały w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata
2017-2036.
Uchwała stanowi załącznik do protokółu.

 Ad. pkt. 5
 
        Przewodniczący  obrad poinformował ,  że  w tym punkcie porządku obrad
przewidziane jest podjęcie uchwały w sprawie   zmiany uchwały Nr 172/XVII/16 Rady
Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2016 r.  w sprawie uchwalenia uchwały
budżetowej na 2017 rok.
Skarbnik  Gminy poinformował  , że wprowadziła  do budżetu  gminy jeszcze dwie
zmiany   tj. dotacja  na opracowanie   programu rewitalizacji , zwiększenie  środków
dla OSP w Węgrze   i   zwiększenie  o  kwotę  5.000 zł   na  zasiłki  celowe,  gdyż  są
oszczędności  w dziale  „rodzina” . To są tylko takie zmiany .

     Dyskusji nie  było .
                                                                           Przewodniczący odczytał projekt uchwały
                                                                            i  poddał pod głosowanie :
                                                                              za................................... -  14
                                                                              przeciw.........................  -    0
                                                                              wstrzymało się.............  -    0

Obecnych  na sali obrad – 14 radnych .

Rada  Gminy  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr 224/XXIII/17   w  sprawie    zmiany
uchwały Nr 172/XVII/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2016 r. w
sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok.
Uchwała  stanowi  załącznik do protokółu .

Ad. pkt. 6

                Przewodniczący Rady  poinformował   , że  w tym punkcie porządku obrad
przewidziane jest podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia miesięcznych stawek czynszu
za najem lokali użytkowych . 

Przewodniczący Rady –   stawki  były analizowane na komisjach ,ale jeśli są jakieś
zapytania to bardzo proszę .

Dyskusji  nie było .
                                                                Przewodniczący odczytał projekt uchwały
                                                                      i poddał pod głosowanie :
                                                                       za......................................... -  14
                                                                       przeciw................................ -    0
                                                                       wstrzymało się.................... -    0
Obecnych  na sali obrad – 14 radnych .

    Rada Gminy jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr  225/XXIII/17 w sprawie  ustalenia
miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych . 
Uchwała stanowi załącznik do protokółu.                         
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Ad. pkt. 7

          Przewodniczący  Rady  poinformował  , że zgodnie z porządkiem obrad
w tym  punkcie przewidziane  jest podjęcie uchwały  w sprawie sprawie wyrażenia
zgody  na  zawarcie  umowy  najmu  lokalu  użytkowego  w  budynku  Urzędu  Gminy
Czernice  Borowe .

Przewodniczący Rady  -  zgodnie z treścią uzasadnienia  w budynku Urzędu Gminy
wynajmuje lokal Bank . Czy do uchwały są ze strony państwa radnych  pytania . Nie
widzę .

Dyskusji  nie było .
                                                               Przewodniczący odczytał projekt uchwały
                                                                 i poddał pod głosowanie :
                                                                       za......................................... -  14
                                                                       przeciw................................ -    0
                                                                       wstrzymało się.................... -    0

Obecnych  na sali obrad – 14 radnych .

      Rada Gminy jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr  226/XXIII/17  w sprawie
wyrażenia  zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku Urzędu
Gminy Czernice  Borowe .
Uchwała stanowi załącznik do protokółu.     
  
Ad. pkt. 8

             Przewodniczący  Rady  poinformował  , że zgodnie z porządkiem obrad  w tym
punkcie przewidziane  jest podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia  zgody na zawarcie
umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Ośrodka Zdrowia w
Czernicach Borowych z przeznaczeniem na punkt apteczny

Przewodniczący Rady  -   czy   są  jeszcze  zapytania  wnioski . Nie widzę .

Dyskusji nie było .
                                                                Przewodniczący odczytał projekt uchwały
                                                                 i poddał pod głosowanie :
                                                                       za......................................... -  14
                                                                       przeciw................................ -    0
                                                                       wstrzymało się.................... -    0

Obecnych  na sali obrad – 14 radnych .

       Rada  Gminy  jednogłośnie   podjęła  Uchwałę  Nr  227/XXIII/17   w  sprawie
wyrażenia  zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w
budynku  Ośrodka  Zdrowia  w  Czernicach  Borowych  z  przeznaczeniem  na  punkt
apteczny .
Uchwała stanowi załącznik do protokółu.
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Ad. pkt. 9

            Przewodniczący  Rady  poinformował  , że zgodnie z porządkiem obrad
w tym  punkcie przewidziane  jest podjęcie uchwały w  sprawie  wyrażenia  zgody na
zawarcie  umowy  najmu  lokalu  użytkowego  znajdującego  się  w  budynku  Ośrodka
Zdrowia  w  Czernicach  Borowych  z  przeznaczeniem  na  świadczenie  usług
stomatologicznych .

Przewodniczący Rady -  czy   są  jeszcze  zapytania  wnioski . Nie widzę .

Dyskusji  nie było .
                                                                Przewodniczący odczytał projekt uchwały
                                                                 i poddał pod głosowanie :
                                                                       za......................................... -   14
                                                                       przeciw................................ -     0
                                                                       wstrzymało się.................... -     0
Obecnych  na sali obrad – 14 radnych .

       Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 228/XXIII/17 w sprawie
wyrażenia  zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w
budynku Ośrodka Zdrowia w Czernicach Borowych z przeznaczeniem na świadczenie
usług stomatologicznych .
Uchwała stanowi załącznik do protokółu.
                                           
Ad. pkt. 10

           Przewodniczący  Rady  poinformował  , że zgodnie z porządkiem obrad
w tym  punkcie przewidziane  jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia  zgody na
zawarcie  porozumienia  pomiędzy Gminą Czernice   Borowe ,  a  Gminą Grudusk w
sprawie  przejęcia  przez  Gminę  Czernice   Borowe  od  Gminy  Grudusk  zadań  w
zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu bezpłatnego  transportu w czasie
przewozu na trasie z miejscowości Mierzanowo do Szkoły Podstawowej w Humięcinie
w roku szkolnym 2017/2018 . 
 
Przewodniczący Rady  –  jednego ucznia mamy przewieźć do szkoły na prośbę gminy
Grudusk . Czy   są  jeszcze  zapytania  wnioski .  Wszystko  było omawiane .

        Dyskusji  nie było .
                                                                Przewodniczący  odczytał projekt uchwały
                                                                i  poddał pod głosowanie  :    
                                                                       za......................................... -  14
                                                                       przeciw................................ -    0
                                                                       wstrzymało się.................... -    0
Obecnych  na sali obrad – 14 radnych .

     Rada Gminy jednogłośnie  podjęła Uchwałę  Nr  229/XXIII/17 w sprawie
wyrażenia  zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Czernice  Borowe , a
Gminą  Grudusk  w  sprawie  przejęcia  przez  Gminę  Czernice   Borowe  od  Gminy
Grudusk  zadań  w  zakresie  zapewnienia  uczniowi  niepełnosprawnemu  bezpłatnego
transportu  w  czasie  przewozu  na  trasie  z  miejscowości  Mierzanowo  do  Szkoły
Podstawowej w Humięcinie w roku szkolnym 2017/2018 . 
Uchwała  stanowi załącznik do protokółu.                                 
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Ad. pkt.11

        Przewodniczący  Rady  poinformował  , że zgodnie z porządkiem obrad  w
tym  punkcie przewidziane  jest  podjęcie uchwały w sprawie   ustanowienia tytułu
„ Honorowy Obywatel Gminy Czernice  Borowe „  i  uchwalenia  Regulaminu jego
nadawania . 

Przewodniczący Rady  –  omawialiśmy  ten  temat na komisjach  . Czy są ze strony
państwa zapytania  .

Dyskusja: 

radny  Trzciński Ryszard  - ja złożyłem  wniosek na posiedzeniu  komisji .Z całym
szacunkiem  dla p. przewodniczącego rady , bo ja  myślę  , że ta uchwała nie  jest
przygotowywane  pod tego przewodniczącego  tylko pod  przyszłą , bo  wiadomo   że
jak się przygotowuje  uchwałę to ona  będzie tyle czasu aktualna  dopóki się ją nie
zmieni. Ja zgłosiłem  zapis „ pracami konwentu kieruje nie przewodniczący rady tylko
wybrany  spośród składu tego 9 osobowego   przewodniczący „ .  W tej  poprawce
którą otrzymaliśmy  ja  tego  nie znalazłem  , takowego zapisu .
Chyba  , że to  jest niezgodne z ustawą  to ja  ten wniosek  wycofam . Ja  tego  w
ustawie nie oglądałem i nie wiem . 

Przewodniczący   Rady – ja w swoim materiale  to  zapisałem .   Taka   wola   była
wszystkich  , żeby to zmienić .

Radny Nosarzewski Witold  - ja  chciałbym p . Ryszarda poprzeć oczywiście , bo  ja  tu
widzę   rożne  rzeczy  .  A przy   okazji   bo  sytuacja  jest   bardzo  podobna.    Jak
pracowaliśmy   nad  statutem  Komisja  Statutowa  swego czasu przygotowała projekt ,
po czym na następne posiedzenie przyniesiono nam  wydruk  i  potem okazało się   , że
w tym  wydruku są inne  ustalenia  niż  te  które myśmy  uczynili . Tak  , że  ja tu widzę
sytuację  bardzo podobną . Rada sobie ,  a ktoś tam sobie  i  to nie pierwszy raz .

Przewodniczący Rady  -   o statucie  nie  rozmawiamy  . Oczywiście  , że pomyłka
może  być . Bardzo  dobrze  , że pan  to wychwycił .

Radny  Trzciński Ryszard –  powinno  być  demokratycznie i jeśli  jest  konwent 9
osobowy  , powinien  być  przewodniczący wyłoniony spośród składu .

Przewodniczący  Rady  –  pełna   zgoda    ,  ja  mam   w  materiale   zapisane
„ przewodniczący wybrany spośród konwentu „

Radny Nosarzewski Witold  - ktoś tu robi krecią robotę  , może  warto to ustalić .

Radny Trzciński Ryszard – jeżeli  wniosek jest  niezgodny  z ustawą o samorządzie   ,
to ja jestem gotów  ten wniosek wycofać . Ja tej ustawy nie czytałem .

Cienkus Bogumiła – Sekretarz Gminy – przepraszam bardzo przeoczyłam  tą zmianę i
nie naniosłam tej zmiany wypracowanej na komisji , ale zaraz  ją naniosę . 

Przewodniczący Rady Gminy – rozłożyłem państwu  pierwszą stronę regulaminu ze
zmianą , którą na komisji  ustaliliśmy , a  która przez nieuwagę  nie została naniesiona
Czy ta zmiana satysfakcjonuje pana . Proszę nie  myśleć  , że  ja sobie  uzurpuję .
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Absolutnie .

Radny  Trzciński  Ryszard   -  tak  .  Prosiłem   na  komisji  o  taką  zmianę  ,  komisje
zaakceptowały .

Przewodniczący Rady - czy są  jeszcze do regulaminu ze strony państwa  uwagi czy
zapytania . Nie widzę . 
                                          
                                                                Przewodniczący  odczytał projekt uchwały 
                                                                 i   poddał pod głosowanie :
                                                                       za......................................... -   13
                                                                       przeciw................................ -     1
                                                                       wstrzymało się.................... -     0

 Obecnych  na sali obrad – 14 radnych .

    Rada Gminy  większością głosów „ za „  podjęła Uchwałę  Nr 230/XXIII/17 w
sprawie  uchwały  w  sprawie  ustanowienia  tytułu  „  Honorowy  Obywatel  Gminy
Czernice  Borowe „  i  uchwalenia  Regulaminu jego nadawania . 
Uchwała  stanowi załącznik do protokółu.

Ad. pkt. 12

             Przewodniczący  Rady  poinformował  , że zgodnie z porządkiem obrad  w tym
punkcie przewidziane  jest podjęcie uchwały w  sprawie    określenia stawek podatku
od nieruchomości.

Przewodniczący  Rady  -   w  materiałach  mieliście  propozycje  stawek  podatku  od
nieruchomości  .  Stawki  te  w  stosunku do  stawek   z   roku  ubiegłego  są  wyższe  o
wskaźnik inflacyjny tj.  1,9  % i  nie  przekraczają  maksymalnie   stawek ,  które   są
ustalone przez Ministra Rozwoju i Finansów .  Czy   są  jeszcze  zapytania  wnioski .
Nie widzę .

Dyskusji  nie było .
                                                               Przewodniczący odczytał projekt uchwały
                                                                 i poddał pod głosowanie :
                                                                       za......................................... -   14
                                                                       przeciw................................ -     0
                                                                       wstrzymało się.................... -     0
Obecnych  na sali obrad – 14 radnych .

       Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 231/XXIII/17 w sprawie  określenia
stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała stanowi załącznik do protokółu.
                                           
Ad. pkt. 13

          Przewodniczący  Rady  poinformował  , że zgodnie z porządkiem obrad
w tym  punkcie przewidziane  jest podjęcie uchwały w  sprawie  określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych .

Przewodniczący Rady -  w materiałach jest podane tak jak w poprzedniej uchwale
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Proponowane  stawki   podniesione  są  o  wskaźnik  inflacyjny   1,9  %  i   też  nie
przekraczają stawek ustalonych przez Ministerstwo  .Czy   są  jeszcze  zapytania   . Nie
widzę .
      Dyskusji  nie było .
                                                                Przewodniczący odczytał projekt uchwały
                                                                 i poddał pod głosowanie :
                                                                       za......................................... -   14
                                                                       przeciw................................ -     0
                                                                       wstrzymało się.................... -     0
Obecnych  na sali obrad – 14 radnych .

      Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 232/XXIII/17 w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych .
Uchwała stanowi załącznik do protokółu.
 
Ad. pkt. 14

          Przewodniczący  Rady  poinformował  , że zgodnie z porządkiem obrad
w tym  punkcie przewidziane  jest podjęcie uchwały w  sprawie  obniżenia średniej
ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok
podatkowy 2018 będącej podstawa do ustalenia podatku rolnego na obszarze Gminy
Czernice  Borowe na rok podatkowy 2018 .

Przewodniczący Rady -  w projekcie budżetu gminy przyjęta została stawka GUS. W
projekcie uchwały też jest zapisana cena GUS . Jeżeli  ma  wejść stawka GUS , nie ma
obowiązku podejmowania uchwały w sprawie tej kwestii .  Czy w tym punkcie  są ze
strony państwa radnych  propozycje .

Dyskusja: 

radny Nosarzewski Witold – ze względu na  warunki  atmosferyczne  na trudny  rok i
na to ,  że  jesteśmy gminą  rolniczą   ,  a  również  żeby pokazać  że  jednak trochę
myślimy o obywatelach  wnoszę o to żeby  tą  cenę chociaż symbolicznie zmniejszyć z
kwoty 52,49 zł/q do kwoty 50.- złotych/q .

Przewodniczący  Rady  –  czy  są  jeszcze  propozycje  ze  strony  państwa  radnych  .
Wniosek pana radnego poddam pod  głosowanie . 
Przypominam o zasadach głosowania . Brane są tylko głosy „za” i „ przeciw” , a reszta
nie ma znaczenia . Chcę to uzmysłowić państwu . 

                                                                Przewodniczący  poddał pod głosowanie
                                                                 wniosek p. Nosarzewskiego  :
                                                                       za......................................... -      1
                                                                       przeciw................................ -    13
                                                                       wstrzymało się.................... -      0

Obecnych  na sali obrad – 14 radnych .

Przewodniczący Rady – stwierdzam , że wniosek p. Nosarzewskiego został przez Radę
Gminy odrzucony  13 głosami   przy  1  popierającym .
Wobec powyższego przy braku  innych stawek  pozostaje nam  stawka GUS i  w tym
przypadku  uchwały nie podejmujemy .
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Ad. pkt. 15

       Przewodniczący  Rady  poinformował  , że zgodnie z porządkiem obrad  w tym
punkcie  przewidziane   jest  podjęcie  uchwały  w   sprawie    zmiany  uchwały  nr
167/XVII/16  Rady  Gminy  Czernice  Borowe  z  dnia  28  grudnia  2016  r.  w  sprawie
wspólnej  realizacji  projektu  „  Budowa  systemu  wczesnego  ostrzegania  przed
zjawiskami  katastrofalnymi  złożonego  z  zestawu  syren  alarmowych  wraz  z
wyposażeniem „. 

Przewodniczący Rady –  prowadzący ten  projekt przesuwa realizację zadania na 2018
rok  i  z  racji  tego  my też  te  środki  przesuwamy na  2018  rok  .  Czy    są   jeszcze
zapytania  wnioski . Nie widzę .

Dyskusji  nie było .
                                                                Przewodniczący odczytał projekt uchwały
                                                                 i poddał pod głosowanie :
                                                                       za......................................... -   14
                                                                       przeciw................................ -     0
                                                                       wstrzymało się.................... -     0

Obecnych  na sali obrad – 14 radnych .

     Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 233/XXIII/17 w sprawie   zmiany
uchwały nr 167/XVII/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2016 r. w
sprawie wspólnej realizacji projektu „ Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed
zjawiskami  katastrofalnymi  złożonego  z  zestawu  syren  alarmowych  wraz  z
wyposażeniem „. 
Uchwała stanowi załącznik do protokółu .
     
Ad. pkt. 16

            Przewodniczący  Rady  poinformował  , że zgodnie z porządkiem obrad  w tym
punkcie  przewidziane   jest  podjęcie  uchwały  w   sprawie   przyjęcia   Programu
współpracy Gminy Czernice  Borowe w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego .

Przewodniczący Rady -   projekt uchwały zawiera  załącznik w którym jest program
Czy   są  jeszcze  zapytania  wnioski . Nie widzę .

Dyskusji  nie było .
                                                                Przewodniczący odczytał projekt uchwały
                                                                 i poddał pod głosowanie :
                                                                       za......................................... -   14
                                                                       przeciw................................ -     0
                                                                       wstrzymało się.................... -     0
Obecnych  na sali obrad – 14 radnych .

       Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 234/XXIII/17 w sprawie
przyjęcia   Programu  współpracy  Gminy  Czernice  Borowe  w  2018  roku  z
organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność
pożytku publicznego .
Uchwała stanowi załącznik do protokółu.                                       
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Ad. pkt. 17

             Przewodniczący  Rady  poinformował  , że zgodnie z porządkiem obrad  w tym
punkcie przewidziane  jest  przyjęcie   informacji o  informacji   o realizacji zadań
oświatowych za rok szkolny 2016 / 2017 w Gminie Czernice Borowe .

Przewodniczący Rady – czy są  jeszcze  pytania do informacji  . Nie widzę .

Dyskusji  nie było .
                                                                Przewodniczący   poddał pod głosowanie
                                                                  przyjęcie  informacji  :
                                                                       za......................................... -  14
                                                                       przeciw................................ -    0
                                                                       wstrzymało się.................... -    0

Obecnych  na sali obrad – 14 radnych .

       Rada Gminy jednogłośnie przyjęła  informację o informacji   o realizacji zadań
oświatowych za rok szkolny 2016 / 2017 w Gminie Czernice Borowe .
Informacja  stanowi załącznik do protokółu.   

Ad.pkt. 18

            Przewodniczący Rady Gminy odczytał   informację Wojewody Mazowieckiego
dotycząca analizy oświadczeń majątkowych Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady
Gminy .
Informacja   stanowi załącznik do protokółu.     

Ad. pkt. 19

          Przewodniczący Rady Gminy odczytał  informację Urzędu Skarbowego w
Przasnyszu  dotyczącą  analizy  oświadczeń  majątkowych  Wójta  Gminy  i
Przewodniczącego  Rady Gminy .                               
Informacja  stanowi załącznik do protokółu.     

Ad. pkt. 20

          Przewodniczący Rady Gminy  -  na podstawie  art. 24h ustawy z dnia 8 marca
1990  roku  o  samorządzie  gminnym  /  Dz.  U.  z  2017  r.  Nr  1875  /  jako  organ
upoważniony do analizy oświadczeń  majątkowych radnych stwierdzam :

1. Do złożenia  oświadczeń  majątkowych   za  2016  rok  zobowiązanych  było  14
radnych .

2. W ustawowym terminie tj. do 30 kwietnia 2017 r. złożonych było 13 oświadczeń.
3. Jedno oświadczenie zostało złożone po terminie na wezwanie do niezwłocznego

złożenia n podstawie art. 24 h ust.5 w/w ustawy .
4. Złożone oświadczenia majątkowe były kompletne i wypełnione prawidłowo .

Ad. pkt. 21

          Przewodniczący Rady Gminy odczytał    informacje  Urzędu Skarbowego w
Przasnyszu  i  Urzędu  Skarbowego  w  Mławie  dotyczące  analizy  oświadczeń
majątkowych radnych .
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Informacje   stanowią załączniki do protokółu.     

Ad. pkt. 22

      Przewodniczący Rady Gminy odczytał  informację Wójta Gminy dotycząca analizy
oświadczeń majątkowych Sekretarza Gminy , Skarbnika Gminy , kierowników 
jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w 
imieniu Wójta .
Informacja   stanowi załącznik do protokółu.   

Ad.pkt. 23
 
                    Przewodniczący Rady Gminy odczytał  informację Urzędu Skarbowego w

Przasnyszu   dotycząca  analizy  oświadczeń  majątkowych  Sekretarza  Gminy  ,
Skarbnika  Gminy  ,  kierowników  jednostek  organizacyjnych  gminy  oraz  osób
wydających  decyzje administracyjne w imieniu Wójta .
Informacja   stanowi załącznik do protokółu.     

  
Ad. pkt. 24

                    Przewodniczący Rady Gminy odczytał  informację Urzędu Skarbowego w 
Mławie    dotyczącą    analizy   oświadczenia   majątkowego    kierownika      jednostki 
organizacyjne   gminy .                                                                                                            
Informacja   stanowi załącznik do protokółu.     

Ad. pkt. 25

   Przewodniczący   Rady   poinformował   ,  że  zgodnie  z  porządkiem  obrad
przewidziany  jest  temat   interpelacje  radnych  złożone  na  piśmie   -    takowych
interpelacji  nie było .

Ad. pkt. 26

  Przewodniczący   Rady   poinformował   ,  że  zgodnie  z  porządkiem  obrad
przewidziany jest temat  odpowiedzi na  interpelacje radnych złożone na piśmie  -
takowych  też nie było .

Ad. pkt. 27
 
                Wójt Gminy złożył  sprawozdanie  z działalności międzysesyjnej Wójta  .
Radni i sołtysi   otrzymali z materiałami sesyjnymi to sprawozdanie . Uzupełnienie do
sprawozdania  przedstawił  na sesji  zebranym .
Sprawozdanie oraz  uzupełnienie do sprawozdania stanowią  załączniki  do  protokółu.

Dyskusja :
Radny Skowroński Kazimierz -  urządzenia fotowoltaiczne  , czytałem  ulotkę , że Wójt
podpisał umowę . 

Wójt – tak to jest potwierdzenie , że wiem  o tym i ustaliliśmy  warunki i oni mają
działać  w zakresie ustalonych warunków . Chodzi o to  , żeby  firma nie wprowadziła
ludzi  w błąd . 
Wójt – coraz  częściej  mówi się o ustawie anty smogowej . Nasze województwo podjęło

                                                                   13



uchwałę  antysmogową . Mają zniknąć stare piece. W ślad za tym  będą programy
wspierające.  Tu nie chodzi o piece na pelet .  Dofinansowane  są piece olejowe i  na
gaz .Te programy  mogą  przyśpieszyć i się pojawią. Taki program  jest i to będzie nas
zmuszało do działania . Proszę  się zastanowić  , bo poprzednio  było tak , że niektórzy
się wycofywali przy rozpoczęciu   realizacji .
Zwracam uwagę  na azbest .  Ostateczny termin odbioru jest odległy .  Do tej pory
odbieraliśmy azbest , który był zdjęty i czekał na odbiór . Zdarzają się przypadki , że
azbest u niektórych  znika . Obligatoryjne jest  , że jeżeli jest ten azbest , to niech
będzie.  Wykonawca  nie  ma  prawa  zabrać  azbestu  ,  bo  za  rozliczenie  z  azbestu
odpowiada właściciel budynku .
Trwają  pracę   nad  sprawdzaniem  wniosków  o  wykonanie  melioracji  wodnych  .
Łącznie złożonych zostało 71 wniosków ,  w tym  10 wniosków z gmin sąsiednich .
Łączna  powierzchnia  gruntów  do  przeprowadzenia  melioracji  wynikająca  ze
złożonych wniosków wynosi 562,14 ha . Na  chwilę obecną wnioski sprawdzane są pod
względem  merytorycznym  .  Do  właścicieli  gruntów  ,  którzy  nie  złożyli  jeszcze
wniosków zostaną wysłane informację wraz z formularzem wniosku .
Źródła ciepła – idzie  gaz do Przasnysza. Rozmawialiśmy i deklarowaliśmy gazyfikację
naszej gminy. Linia gazowa mogłaby iść szlakiem torowym . Po sesji  wydamy Wieści
Gminne . My  planujemy następną sesję przed świętami .

Wójt odczytał pismo z  Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „ Nasze dzieci „ w
Czernicach   Borowych  zwracającej  się   z  prośbą  o  ufundowanie  paczek
bożonarodzeniowych dla podopiecznych . W tamtym  roku Rada takim Mikołajem się
stała dla tych dzieci . Rozważcie państwo  , bo z  budżetu gminy to jest niemożliwe .
Tam  jest 10 dzieci .

Przewodniczący Rady – taką rzecz  żeśmy  czynili w roku poprzednim . Może byśmy
zrobili zbiórkę na paczki dla tych dzieci , ile kto ofiaruje . Proszę składać do p. Bożeny.
Bardzo proszę p. sołtysów również o darowizny na ten cel  -proszę wpłacać darowizny
do 10 grudnia br.   i dalej  przystąpimy do działania .

Radny Nosarzewski Witold –  chciałem wrócić do tematu anty smogowego  . Pan  Wójt
wspominał  o  sfinansowaniach   rożnych  źródeł   ciepła  .  Czy   jest   jakakolwiek
informacja na temat dofinansowania  pomp ciepła .

Wójt – Wojewódzki Fundusz  do 40 %  ,  nie znam  limitu .

Pan Tadeusz Bartołd – sołtys wsi Chrustowo – nie więcej  niż 8.000 złotych .

Przewodniczący Rady -  na fotowoltaikę jest 8 . 

Radny Nosarzewski  Witold  - z tego co ja  się orientuję  to nie ma  .

Wójt  – rozmowy prowadziliśmy ok.  miesiąc temu .  Ponoć na rok następny ma się
zmienić . Tak jak do pieców  i fotowoltaikę  to wiem , natomiast tego nie usłyszałem .
Postaram się dowiedzieć .

Pan Tadeusz Bartołd – sołtys wsi Chrostowo  - dopowiem  te 40 % to było na 2017 rok,
a na 2018 rok  jaki będzie nie wiemy . Inwestycje to jest zawsze  wiele niewiadomych .
Trzecia sprawa  to jeśli chodzi o 3 – 3,5 KW,  które proponuje  firma która  miała
kontakt  z Wójtem  . Dla mnie to jest  śmieszne . 6,5 – 7 KW  z możliwością  rozbudowy
kosztuje około 22 tys. złotych  z możliwością dofinansowania . Takie są realia .
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Radny Nosarzewski Witold –  czy ten pan  określał , że nie można zwiększyć tego .
Znaczy  , że  te  ustalenia  , które  były  do  tej pory nie są  obowiązujące dla tego pana .
My  jesteśmy ograniczeni  mocą naszego przyłącza . To jest dla nas  granica . On  też
nie ograniczał . Ja  mam  5 KW , a teraz  chciałbym 10  - odpowiedział  mi   że nie ma
sprawy .

Radny Nosarzewski Witold -  zmieniła nam  się  strona BIP w międzyczasie , może
trochę moich działań  .  Oglądając  tą  stronę zajrzałem  w pewne miejsca  i  taką
ciekawą rzecz zauważyłem. Pamiętacie  państwo  jak zgłaszałem pismo  z  usuniętą
pieczęcią. Wtedy  uzyskałem wytłumaczenie  , że  usunięto tą pieczęć   ,  że  były tam
nazwiska  które nie powinny  pojawiać się w przestrzeni publicznej . Otóż nazwiska te
obydwa   są  normalnie na  BIP-e . Czyli traktuję to jako podanie  nieprawdy przez
władze . Można  to sprawdzić . Chodziło o  nazwisko   p. Mazurkiewicz i p. Łukasiak.
Są  w każdej  chwili   dostępne .A wtedy podaliście  państwo  ,  że  dlatego usunięto
pieczęć bo to nazwisko nie powinno się pojawić w przestrzeni  publicznej  .  Druga
sprawa  bardzo ważna rzecz studium  . Procedujemy już  dłuższy czas i tak mieliśmy
wyłożone studium raz . Wtedy  po wyłożeniu  jakieś  2-3 tygodnie  była sesja  i ja
zgłaszałem  , że  weszła w życie ustawa o odległościach  na elektrownie wiatrowe  i po
tym  to studium  zniknęło na jakiś czas. Pojawiło  się niedawno jakieś  miesiąc  półtora
temu . Ustawa  obligowała  , że tworzenie  studium  musi uwzględniać te  odległości
zawarte w tej ustawie . Projekt studium  się pojawił  został   wyłożony ale  miał się
nijak  do tej ustawy . Po prostu  lokalizował  nadal  elektrownie wiatrowe bezpośrednio
przy  budynkach  mieszkalnych  z uwzględnieniem  jedynie  dyrektywy hałasowej .
Zdziwiło mnie to  bardzo   Uważałem  , że z tego tytułu zostało  odsunięte   i zostanie
poprawione . Nie zostało  zupełnie poprawione . Było spotkanie  w tym  miejscu w
sprawie studium ,  na tym spotkaniu niestety byłem tylko ja , więcej nikogo nie  było .
O to też pytałem . Złożyłem pismo do p. Wójta  w tej sprawie . Otrzymałem odpowiedź
, nie bardzo  wiem dokładnie  jak to zrozumieć  ,  ale  w tym piśmie jest napisane
„ wobec  czego wprowadzono stosowne zmiany w zapisach dokumentów  studium ,
które nie wyznaczają terenów  na których można  budować elektrownie wiatrowe „.
Na bieżąco w tej chwili nadal na BIP    jest projekt studium  , który nie  zawiera  zmian
, które są w tym  piśmie . Czyli  należy  rozumieć , że to studium  będzie jeszcze raz
wyłożone .    

Wójt  –  ja  sprawdzę  ,   ponieważ z  tego zapisu  wynika  ,  że  powinno   zniknąć  lub
ewentualnie zniknąć w momencie  uchwalania .  Podzielam  pogląd .  Skoro prawo
wyższego   rzędu  określa   musimy  go  stosować  i  dlatego  taka  odpowiedź  .  Firma
określiła  , że  też  dokona  zmiany . Sprawdzę  to . Poszło na pewnym etapie  do
konsultacji   w  pewnej  wersji    i  być   może  na  etapie   uchwalania  będzie  można
odrzucić .

Radny  Nosarzewski Witold -  druga  sprawa dotycząca  studium , wnioskowaliśmy  w
imieniu Stowarzyszenia dwukrotnie  , może na etapie  studium nawet zadbać  ażeby
stworzyć  obszary wyłączone   z lokalizacji  przemysłowej  chlewni . Myśmy  w Węgrze
doskonale to przerabiali . Mieliśmy  spotkanie z inwestorem . Wtedy ze strony Wójta
padło  stwierdzenie  ,  że   jesteśmy  w  dobrym  momencie  bo  tworzymy  studium  i
powinniśmy zawrzeć   w naszym planie  ,   żebyśmy nie  mieli  na  przyszłość   takich
problemów . Wiecie państwo   , że  idą od  strony  Żuromina Mławy kurniki  chlewnie .
Nie wiem  ile z  państwa  zdaje sobie sprawę z tego   jaki to jest smród fetor , jeżeli ktoś
postawi  budynek zasięgu  taki budynek . Możemy   mamy  doskonalą  okazję , że
możemy się  tego ustrzeć . Jeżeli zawrzemy to  w planie  w studium  wtedy nikt nam
nie wejdzie  , będziemy bezpieczni . W sytuacji jaką mamy w tej chwili niestety  będą
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mogli  to nam   robić ,   będą mogli nas wyprowadzać  z naszych domów . Bardzo
chciałbym  zwrócić na to  uwagę  i  chciałbym prosić p. Wójta  , żeby  pilnował  tej
sprawy . O to też  wnosiłem i dostałem odpowiedź   , że na etapie  studium nie  jest
możliwe tworzenie takich stref  jakie  były dla wiatraków . Nie wiem jak to jest  , bo
nie  sprawdzałem .   Ale   myślę   ,  że   jeżeli  w studium  byśmy  umieścili  ,  to  już
mielibyśmy sprawę z głowy .

Wójt – jeśli  się nic  nie zmieni  planuję   na przedświątecznej sesji   dyskusje na ten
temat  .  Być   może   studium   powinno  dawać  jakąś  delegację  ,  że  dopuszcza  się
wprowadzenie stref . Ale chyba ograniczenie tych  stref   powinno  być  w planie .
Studium mogłoby  dać  ogólne  przyzwolenie .   Taka regulacja  na pewno dałaby nam
jakieś  prawo . Wydaje mi się   z mojego osądu że  są  i zwolennicy i przeciwnicy  ,
dlatego trzeba  dużej  rozwagi na ten temat   i będziemy o tym dyskutować . 

Przewodniczący Rady -  w pewnym sensie ograniczamy swobodę . Jesteśmy obszarem
rolniczym  i trzeba bardzo mocno  rozważyć ten temat . Nie chciałbym , ażeby jakimś
posunięciem  ażebyśmy  w dużej mierze   ograniczyli swobodę rolnika .

Ad. pkt. 28

Wolne  wnioski  i zapytania .

Rafał Gotowiec  - radny  powiatowy  - poinformował , że odbył się przetarg  na  drogi
powiatowe . Na  naszej  gminie  trochę   dróg  będzie  robionych  tj.  21 km dróg
ogółem  .  Sa  dwie   metody   wykonania   tj.  jedna  –  wykonanie  pojedynczego
utrwalenia .  Będą robione drogi :  Klewki – Dzierzgowo  - 13 km na naszym terenie  ,
Czernice Borowe – Chrostowo Zalesie  , Rostkowo – Turowo – Pęczki  - 2.10 km  na
naszym terenie .

Bartołd  Tadeusz – sołtys wsi Chrustowo – zapytał  jaką mieszanką będzie robione ,
czy to jest powierzchniowe utrwalenie .

Wiceprzewodniczący – powiedział o technologii  wykonywania takich prac . Najpierw
idzie  maszyna   i   wyrównuje  drogę    ,  a  dopiero  potem  nakładana  jest  emulsja
kruszywo .

Rafał Gotowiec  - jeszcze   są  planowane nakładki asfaltowe na drogach o długości ok.
5,5 km na drogach naszych  tj.   :  Czernice Borowe – Miłoszewiec   4 km 110 m ,
Szczepanki – Wola Wierzbowska  - 457 m , Rostkowo – Turowo  - Pęczki  -  830 m
wszystko na naszym terenie .  To są  te zadania ,  które powiat zamierza  wykonać
najprawdopodobniej  na wiosnę . 

Ad. pkt. 29
                                                                                                                 
           Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął XXIII
sesję Rady.
                          Na tym protokół zakończono  i podpisano.

Protokółowała

Bożena  Romanik
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