
                                                P R O T O K Ó Ł    Nr  XXV / 18
  z  sesji Rady Gminy Czernice Borowe , odbytej w dniu   16  marca  2018 roku
   w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicach Borowych .
                                                                  
Posiedzenie  rozpoczęto o godz. 10:00 , zakończono o godz.  14:10 .

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

W obradach udział wzięli :   Wójt , Skarbnik Gminny  , Sekretarz Gminy , radca
prawny ,  radni powiatowi : Gotowiec Rafał  i Szempliński Mariusz oraz  sołtysi .

 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  prawomocne . 

 Ad . pkt. 2

W materiałach  , które państwo  otrzymaliście mieliście porządek obrad . Ze
swojej strony , na podstawie   decyzji  przez państwa podjętej na posiedzeniach
komisjach stałych Rady – chciałbym wnieść do porządku  obrad  dwa punkty .
I  tak   w pkt.  20  – podjęcie  uchwały  w sprawie zlecenia  komisji  rewizyjnej
przeprowadzenia kontroli w zakresie skargi na Wójta Gminy Czernice Borowe
i  w  pkt.  21  -  podjęcie  uchwały   popierającej   stanowisko  Rady  Gminy
Suchożebry  w  sprawie  podjęcia  radykalnych  działań  w  celu  ograniczenia
rozpowszechniania się  na dalsze obszary naszego kraju Afrykańskiego Pomoru
Świń .  Czy  jeszcze  ze  stron państwa  radnych  są  jeszcze propozycje do
porządku obrad . Bardzo proszę . Rozumiem  , że nie ma żadnych . 
Wobec  tego podam pod  głosowanie  swój  wniosek , który będzie  obejmował
te  dwa  punkty 20 i 21.

                                                                    Przewodniczący   poddał pod głosowanie
                                                                    swój wniosek  o uzupełnienie  porządku  
                                                                    obrad  o  dwie   uchwały   :
                                                                       za......................................... - 13
                                                                       przeciw................................ -  0
                                                                       wstrzymało się.................... -  0
Obecnych  na sali obrad – 13 radnych .

  Rada Gminy  jednogłośnie   opowiedziała się za wnioskiem  Przewodniczącego
Rady .

 Przewodniczący Rady -  wobec  tego odczytam porządek obrad z poprawkami  i
poddam pod  głosowanie .

     Przewodniczący  Rady  odczytał proponowany porządek obrad  ze zmianami ,
który   po zmianie przedstawia się następująco :    
    

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
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2.   Porządek obrad  .

3.   Przyjęcie protokółu z poprzedniej  XXIV  sesji Rady Gminy.

4.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie  Wieloletniej
     Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2018 – 2036.

5.  Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr 240/XXIV/17 Rady Gminy
     Czernice Borowe z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały
     budżetowej na 2018 r

6. Podjęcie  uchwały  w sprawie zmiany uchwały  w sprawie  współdziałania  i
współfinansowania  przy  realizacji  projektu  pod  nazwą  „  Regionalne
partnerstwo  samorządów  Mazowsza  dla  aktywizacji  społeczeństwa
informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie   zaciągnięcia  pożyczki  na  wyprzedzające
finansowanie działań finansowanych  ze środków pochodzących w budżetu
Unii Europejskiej .

8. Podjęcie   uchwały   w  sprawie   zaciągnięcia  pożyczki  na  wyprzedzające
finansowanie działań finansowanych  ze  środków pochodzących w budżetu
Unii Europejskiej .

9.   Podjęcie uchwały  w sprawie  podziału środków na dofinansowanie
      doskonalenia zawodowego nauczycieli, planu dofinansowania form
      doskonalenia nauczycieli , maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
      kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
      oraz specjalności i form kształcenia , na które dofinansowanie jest
      przyznawane .

10. Podjęcie  uchwały  uchylającą  Uchwałę  Nr  225/XXIII/17  Rady  Gminy
Czernice   Borowe  z  dnia  29  listopada  2017  r.  w  sprawie  ustalenia
miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych .

11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie   określenia  kryteriów  naboru  do  klas
pierwszych  szkół  podstawowych  ,  na   drugim  etapie  postępowania
rekrutacyjnego  ,  dla  kandydatów  zamieszkałych  poza   obwodem  szkół
publicznych ,  dla   których  organem prowadzącym jest  Gmina  Czernice
Borowe oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia  .

12. Podjęcie  uchwały  w sprawie  określenia  kryteriów naboru do oddziałów
przedszkolnych  w  publicznych  szkołach  podstawowych  prowadzonych
przez  gminę  Czernice   Borowe  na  drugim  etapie  postępowania
rekrutacyjnego  oraz  dokumentów  niezbędnych  do  potwierdzenia  tych
kryteriów .

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla  publicznych  i  niepublicznych  szkół  ,  przedszkoli  ,  oddziałów
przedszkolnych  w  szkołach  podstawowych  i  innych  form  wychowania
przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Czernice  Borowe przez
inne  niż  Gmina  Czernice   Borowe  osoby  prawne  i  fizyczne  oraz  trybu

                                                                   2



kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej  dotacji .

14.Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Czernice  Borowe na okręgi
wyborcze , ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym .

15. Podjęcie  uchwały w sprawie podziału Gminy Czernice  Borowe na stałe
obwody  głosowania  ,  ustalenia  ich  numerów  ,  granic  oraz  siedzib
obwodowych komisji wyborczych .

16.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
 zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernice  Borowe .

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia   zgody na nabycie  nieruchomości .

18. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i
      ustalenia jej przebiegu .

19. Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia  „ Programu opieki nad zwierzętami
      bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
      Czernice Borowe w 2018 r. „

20. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia komisji rewizyjnej przeprowadzenia
      kontroli w zakresie skargi na Wójta Gminy Czernice  Borowe .

21. Podjęcie uchwały  popierająca  stanowisko Rady Gminy Suchożebry
       w sprawie podjęcia radykalnych działań w celu ograniczenia
       rozpowszechniania się  na dalsze obszary naszego kraju Afrykańskiego
       Pomoru  Świń .

22. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu  współpracy Gminy Czernice
      Borowe w 2017 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

             prowadzącymi działalność pożytku publicznego .

23. Przyjęcie  sprawozdania z działalności Gminnego Centrum Informacji w
      Czernicach Borowych za 2017 rok .

24. Przyjęcie  sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w
      Czernicach Borowych za 2017 rok .

25. Przyjęcie  sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy
      Społecznej  w Czernicach Borowych za 2017 rok.
      
26. Przyjęcie  sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za
      2017 rok.

27.Przyjęcie  sprawozdania za 2017 rok z wysokości średnich wynagrodzeń
     nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
     prowadzonych przez jednostkę  samorządu  terytorialnego .

28. Interpelacje radnych złożone na piśmie .

                                                                   3



29. Odpowiedzi na interpelacje .

30. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej  Wójta Gminy .

31. Wolne wnioski i zapytania .
32. Zakończenie obrad sesji.

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

 Obecnych  na sali obrad – 14 radnych .

Przewodniczący Rady – stwierdzam  , że  porządek obrad  jednogłośnie  został
przyjęty .

Przewodniczący   udzielił  głosu  p.  Rosa Andrzejowi – przedstawicielowi  PZOR w
Przasnyszu .

Pan Rosa  poinformował  , że jest  opiekunem gminy Czernice  Borowe  z ramienia
PZOR . Dwa  dni w  tygodniu tj.  wtorki i czwartki  jest w GCI w Czernicach
Borowych , a w pozostałe  dni jest w Przasnyszu w siedzibie  firmy  ul. Szpitalna 15
.W tym  roku   można składać  wnioski tylko w formie elektronicznej .  Jesteśmy
gotowi  pomagać państwu w tym zakresie . Osoby  zgłaszające  się  powinny  mieć :
numer identyfikacyjny  gospodarstwa , numer konta na które wpływają środki  /
dopłaty / oraz  kwotę ostatniej wpłaty w 2017 roku z Agencji / dokładnie  co do
grosza / . usługa  jest płatna . Zapraszamy do nas . Tel. do mnie 792  120  691 .
Będziemy  prowadzić  szkolenia   w  zakresie   ochrony  środowiska  .  Kończy  się
termin   naboru  wniosków.  Będzie   jeszcze  ogłoszony  nabór  wniosków  na
modernizację małych gospodarstw .

Przewodniczący Rady – cykl szkoleń się obywa  i proszę  korzystać  , bo to są nowe
rzeczy z którymi  musimy się zmierzyć  .
                                              
Ad. pkt. 3

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

Dyskusja :

radny   Nosarzewski  Witold  -   ja  może   tak   symbolicznie   .  Chciałem
zasygnalizować , że jednak  zapoznajemy się  z protokółami . No i symbolicznie
będę  wnosił  o wniesienie  tylko jednej  poprawki   , bo  protokół  jest nieczytelny i
czytający  nie   rozumie  o  co  chodzi  .  Konkretnie  mam  na  myśli  stronę  nr  17
protokołu . Zacząłbym od mojej  wypowiedzi  od samej góry  . Tą  wypowiedź
chciałbym zamienić  na to co występuje w rzeczywistości .” Chciałbym wrócić do
tego   pytania   na które   p.  Wójt  nie  odpowiedział   .  Obiecał  pan na   Radzie
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Sołeckiej zjazd z tej działki . Co z tym zjazdem , mija kilka  lat  i  zostajemy z
niczym  „  .  Tak   brzmiała  moja  odpowiedź  .  Tymczasem  tu  jest   pół   zdania
dosłownie w protokole .

Przewodniczący  Rady  –  ale   takowa wypowiedź ,  którą  pan przytacza   jest  w
następnej wypowiedzi pana .

radny Nosarzewski Witold -  nie , ale  to było w tym miejscu dokładnie i takiej
treści jak faktycznie występuje . Moja odpowiedź odnosiła się do wcześniejszej .
Chciałbym również  zmienić to co zostało zapisane  jako odpowiedź pana Wójta .
To jest istotne moim zdaniem .

Przewodniczący Rady - nie wiem  czy pan  Wójt będzie chciał .
radny Nosarzewski Witold – przepraszam bardzo to nie pan Wójt  decyduje tylko
Przewodniczący .

Przewodniczący Rady –  w tej  materii chcę powiedzieć  , że  treść o której pan
mówi  jest  zawarta . Być  może  nasza   dyskusja odbywa się nie zawsze za zgodą
Przewodniczącego  tylko wpadają zdania w środek . Być może to zostało zapisane i
dalej ta  treść pana  wypowiedzi  jest i  nie ma sensu powielać dwa razy  to samo co
pan powiedział .  Jest zapis w  następnej wypowiedzi pana  , tak że ja tutaj nie chcę
powielać .

radny Nosarzewski Witold – to nie jest powielanie , to  była  pierwsza  wypowiedź
którą  zacytowałem  , a potem  była  dalsza  dyskusja . Nie tak to się odbywało  i w
związku z tym  odpowiedź p. Wójta  stwierdzająca „ tam wjazd  jest możliwy „ i to
jest  zapisane w protokole . Tymczasem w rzeczywistości brzmiało to tak „  „ tam
zjazd jest możliwy  na  razie po działce p. Wojciechowicza „ To w sposób istotny
zmienia treść  i sens  tej  wypowiedzi .To ma się nijak do tego co zostało  zapisane w
protokole .I właśnie z tego względu chciałem , żeby   było to w takiej  formie tak
jak  odbyło się na  sesji  i w  rzeczywistości .

Przewodniczący – z tego co się  orientuje  , to p. Bożena naprawdę  cytuje  już
wypowiedzi  , bo jest uczulona .

radny  Nosarzewski  Witold  –  proponuję    sprawdzić   jeżeli  p.  Przewodniczący
uważa   , że ja się  mijam  z prawdą .

Wójt – nie  pamiętam szczegółów . Wydaje mi się  , że taka była możliwość mojego
wywodu  , że  możliwy  jest puki  co po działce p. Wojciechowicza a jak  nie ma
konieczności innego organizować  to na razie nie ma  możliwości  , środków i chęci
żeby  go robić . Wydaje  mi się , że ten zapis  chyba tak  jak to powiedziałem .

Przewodniczący Rady -  sam  sens  jest  , bo wjazd  jest  możliwy .

radny Nosarzewski Witold – uważa pan   , że nie  ma  znaczenia   , że  po działce
osoby prywatnej . To nie ma już znaczenia . 

Przewodniczący Rady –  ale  jest możliwy .

Radny  Nosarzewski Witold – co to znaczy  jest  możliwy. Nie jest możliwy .
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Przewodniczący Rady  -  jest stwierdzenie  podstawowe , jest możliwy .

Radny Nosarzewski Witold – to znaczy  , że ma pozostać  w protokole to co pan
Przewodniczący   uważa  za słuszne , a nie to co było w rzeczywistości tak .

Przewodniczący Rady  - cały czas się borykamy się z tym czy to  ma  być  przecinek
czy kropka  , czy  tylko przecinek .

radny Nosarzewski Witold  - przecinek i kropka . Przechodzi  pan  samego siebie w
tym  momencie .

Przewodniczący Rady  - spytał się  Wójta ,bo to wypowiedz p. Wójta- czy mam
poprawić .

Wójt – nie wnoszę  uwag . Może być taki zapis , że jest  możliwy po działce p.
Wojciechowicza .Nie pamiętam w szczegółach  czy tak  padło czy nie , ale taki sens
jest  i stan rzeczy faktyczny  taki jest . Z mojej  strony  jest  akceptacja .

Przewodniczący Rady – w tym  zapisie  „ tam zjazd jest możliwy „ dopisać ” po
działce p. Wojciechowicza.”

Radny Nosarzewski Witold  - reasumując , jeżeli   ja  wnoszę  uwagi do swojej
wypowiedzi  ,  którą  sprawdziłem   z  nagraniem   pan  Przewodniczący  tego  nie
uznaje . Jeżeli  ja wnoszę  uwagę do wypowiedzi p. Wójta  pan przewodniczący
konsultuje  z p. Wójtem . Pan Wójt zezwala . Taką  mamy rzeczywistość . A to  co
ja mówię  i proszę  o konfrontowanie z nagraniem nie ma znaczenia .Pana wola ,
wszyscy  słyszą . 

Wójt – sens  jest taki ,  to zależy jak  chce się widzieć . Jeżeli chcecie  odtwarzać ,
słuchać , trzepać że tak powiem , tracić czas . Dlatego ja  uważam  , że  dopuszczam
zmianę moich słów jeśli państwo tego chcecie  i skracamy procedurę .

Przewodniczący Rady – pan panie radny jeszcze w swojej wypowiedzi pierwszej
„ mam zapytanie odnośnie zjazdu – prawda .

Radny Nosarzewski Witold  - nie padło coś takiego , nie miało miejsca . W ogóle
takie słowa  nie padły . Zostały włożone mi . Czegoś takiego nie wypowiedziałem .

Wójt – wnioskuje  o odsłuchanie nagrania , bardzo proszę , bez odkładania .Czyli
nie wyrażam  zgody na taki zapis bez odsłuchania.

Radny  Nosarzewski  Witold – w kwestii proceduralnej pani mecenas  to jest czy
pan Wójt może  wyrażać zgodą czy ewentualnie nie  na prowadzenie zapisu. W
statucie jest   jasno zapisane ,  że  rozstrzyga o tym  p.  Przewodniczący i   jeżeli
Przewodniczący odmówi  wtedy wnioskujący ma prawo  zwrócić się do Rady a nie
do p. Wójta . Jesteśmy świadkami  kto tu rządzi . 

Pani Bożena  Zembrzuska – radca prawny  - wszyscy o tym wiedzą  i nie trzeba
tego  specjalnie  wykładać .

Radny Nosarzewski Witold  - dziękujemy   , ale to jest poza procedurą .
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Przewodniczący  - w takim  razie  proszę o odsłuchanie nagrania .

radny Nosarzewski Witold –  w związku z tym  , że sprawa  wygląda  tak jak
wygląda wycofuję wniosek , bo nie jest wart tego zachodu tego zamieszania , ale
byliście państwo świadkami .
      
radny  Trzciński Ryszard – teraz  w jakiej  sytuacji pan się stawia . 

radny Nosarzewski Witold – ja się poddaję  pod ocenę  tych  którzy  słyszą i widzą.

radny Trzciński Ryszard  - czepia się  pan   , a jeśli chodzi o odsłuchanie pan się
wycofuje . Ja tego nie rozumiem .

Radny   Nosarzewski  Witold   -   nie   jestem władny  .  Proszę  bardzo  ja  jestem
pewien swego . Myślałem  , że po prostu pójdzie z automatu  , że wpiszecie  i w
porządku .

Przewodniczący Rady –  temat  zamykam , bo radny  wycofał wniosek. Czy jeszcze
do porządku ze  strony państwa  są jakieś  uwagi .  Rozumiem  ,  że  nie ma  do
porządku żadnych  uwag .

 .
Przewodniczący poddał pod głosowanie

                                         przyjęcie protokółu  :
                                                   za................................... -   13
                                                   przeciw.........................  -     1
                                                   wstrzymało się.............  -     0

Obecnych  na sali obrad – 14 radnych .

      Rada Gminy  większością głosów „za” -  13 głosami  przyjęła protokół   z
poprzedniej  XXIV    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 2018 -  2036 .W tych  materiałach ,
które mieliście państwo  dzisiaj dołączone  jest  zupełnie  nowa   uchwala .Panią
Skarbnik  poproszę o objaśnienie zmian jakie  zostały dokonane .

Skarbnik Gminy  poinformowała  , że zmiany w WPF przedstawiła i omówiła  na
posiedzeniu  komisji .

Przewodniczący Rady – jeśli są  jeszcze pytania   , to bardzo proszę . Rozumiem ,
że  nie ma żadnych pytań. 

Dyskusji  nie było .
                                                                Przewodniczący odczytał projekt uchwały
                                                                      i poddał pod głosowanie :
                                                                       za......................................... - 13
                                                                       przeciw................................ -   1
                                                                       wstrzymało się.................... -   0

                                                                   7



Obecnych  na sali obrad – 14 radnych .

       Rada Gminy większością głosów „ za”   podjęła Uchwałę Nr  242/XXV/18 w
sprawie  zmiany uchwały w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Czernice Borowe na lata 2018-2036.
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 240/XXIV/17
Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia
uchwały budżetowej na 2018 rok.
Skarbnik   Gminy  poinformowała  ,  że   zmiany  przedstawiła  i  omówiła  na
posiedzeniu komisji . Teraz pomniejszyła tylko w dziale  gospodarka komunalna ,
gdyż  jest  zwrot z tytułu nadpłaty. Kwotę 13.600 złotych  zapisała w budżecie  z
przeznaczeniem na kolonie  dla  osób  będących w orkiestrze

     Dyskusja :

radny Nosarzewski Witold – gwoli  usprawiedliwienia , nie poparcie tych uchwał w
związku z tym , że od poprzedniej sesji nasz deficyt się podwaja .I to mnie niepokoi

                                                                      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  243/XXV/18   w
sprawie   zmiany uchwały Nr 240/XXIV/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia
20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok.
Uchwała  stanowi  załącznik do protokółu .

Ad. pkt. 6

                Przewodniczący Rady  poinformował   , że  w tym punkcie porządku
obrad przewidziane jest podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały w sprawie
współdziałania  i  współfinansowania  przy  realizacji  projektu  pod  nazwą
„ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa
informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Przewodniczący  Rady  –    Czy  są  ze  strony  państwa radnych zapytania  do tej
uchwały . 

Dyskusji nie było .

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

Obecnych  na sali obrad – 14 radnych .

    Rada Gminy jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr  244/XXV/18 w sprawie  zmiany
uchwały w sprawie współdziałania i  współfinansowania przy realizacji  projektu
pod  nazwą  „  Regionalne  partnerstwo  samorządów  Mazowsza  dla  aktywizacji
społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.
Uchwała stanowi załącznik do protokółu.
                              
Ad. pkt. 7

          Przewodniczący  Rady  poinformował  , że zgodnie z porządkiem
obrad   w  tym   punkcie  przewidziane   jest  podjęcie  uchwały   w  sprawie
zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych  ze
środków pochodzących w budżetu Unii Europejskiej .

Przewodniczący Rady  -    ta uchwała  dotyczy przebudowy dróg w miejscowości
Chojnowo  i  Obrębiec   .  Czy  do  tej   uchwały  są  ze  strony  państwa  radnych
pytania.

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  245/XXV/18  w sprawie
zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych  ze
środków pochodzących w budżetu Unii Europejskiej .
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   zaciągnięcia
pożyczki  na  wyprzedzające  finansowanie  działań  finansowanych   ze  środków
pochodzących w budżetu Unii Europejskiej .

 Przewodniczący  Rady  -   uchwała  dotyczy   zadań  –  przebudowa  dróg  w
miejscowościach  Zberoż i Jabłonowo  . Czy  ktoś z państwa chcę  o coś  zapytać .

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

Obecnych  na sali obrad – 14 radnych .

       Rada Gminy jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr 246/XXV/18  w sprawie
zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych  ze
środków pochodzących w budżetu Unii Europejskiej .
Uchwała stanowi załącznik do protokółu.

Ad. pkt. 9

            Przewodniczący  Rady  poinformował  , że zgodnie z porządkiem
obrad  w tym  punkcie przewidziane  jest podjęcie uchwały w  sprawie  podziału
środków  na  dofinansowanie  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli,  planu
dofinansowania  form  doskonalenia  nauczycieli  ,  maksymalnej  kwoty
dofinansowania  opłat  za  kształcenie  pobierane  przez  szkoły  wyższe  i  zakłady
kształcenia  nauczycieli  oraz  specjalności  i  form  kształcenia  ,  na  które
dofinansowanie jest przyznawane .

Przewodniczący Rady -   środki są  wyliczone w ramach konsultacji  z dyrektorami
szkół i zgłaszanych potrzeb . Czy   są  jeszcze  zapytania ,  wnioski do uchwały .

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 247/XXV/18 w sprawie
podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, planu
dofinansowania  form  doskonalenia  nauczycieli  ,  maksymalnej  kwoty
dofinansowania  opłat  za  kształcenie  pobierane  przez  szkoły  wyższe  i  zakłady
kształcenia  nauczycieli  oraz  specjalności  i  form  kształcenia  ,  na  które
dofinansowanie jest przyznawane .
Uchwała stanowi załącznik do protokółu.
                                           
Ad. pkt. 10

           Przewodniczący  Rady  poinformował  , że zgodnie z porządkiem
obrad  w tym  punkcie przewidziane  jest podjęcie uchwały   uchylającą Uchwałę
Nr 225/XXIII/17 Rady Gminy Czernice  Borowe z dnia 29 listopada 2017 r.  w
sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych .
 
Przewodniczący Rady  –   czy   są  jeszcze  zapytania  , wnioski  do uchwały . 

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

     Rada Gminy jednogłośnie  podjęła  Uchwalę Nr  248/XXV/18  uchylającą
Uchwałę Nr 225/XXIII/17 Rady Gminy Czernice  Borowe z dnia 29 listopada 2017
r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych .
Uchwala  stanowi załącznik do protokółu.     
          
Ad. pkt. 11

        Przewodniczący  Rady  poinformował  , że zgodnie z porządkiem obrad
w  tym   punkcie  przewidziane   jest   podjęcie  uchwały  w  sprawie   określenia
kryteriów naboru do klas  pierwszych szkół  podstawowych ,  na  drugim etapie
postępowania  rekrutacyjnego  ,  dla  kandydatów  zamieszkałych  poza   obwodem
szkół  publicznych  ,  dla   których  organem  prowadzącym  jest  Gmina  Czernice
Borowe oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia  .

Przewodniczący Rady  –  uchwała omawiana była  na komisjach  . Czy są  jeszcze
pytania do tej uchwały .

Dyskusji  nie było .                                       
                                                                Przewodniczący  odczytał projekt uchwały
                                                                 i   poddał pod głosowanie :
                                                                       za......................................... -   13
                                                                       przeciw................................ -     0
                                                                       wstrzymało się.................... -     0

 Obecnych  na sali obrad – 13 radnych .

    Rada Gminy  jednogłośnie   podjęła Uchwałę  Nr 249/XXV/18 w sprawie
określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych , na  drugim
etapie  postępowania  rekrutacyjnego  ,  dla  kandydatów  zamieszkałych  poza
obwodem szkół  publicznych ,  dla   których organem prowadzącym jest  Gmina
Czernice  Borowe oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia  .
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 kryteriów
naboru  do  oddziałów  przedszkolnych  w  publicznych  szkołach  podstawowych
prowadzonych  przez  gminę  Czernice   Borowe  na  drugim  etapie  postępowania
rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów .

Przewodniczący Rady - uchwała omawiana była  na komisjach  . Czy są  jeszcze
pytania do tej uchwały .

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

       Rada  Gminy   jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr 250/XXV/18  w sprawie
określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych prowadzonych przez  gminę Czernice   Borowe na drugim etapie
postępowania  rekrutacyjnego  oraz  dokumentów  niezbędnych  do  potwierdzenia
tych kryteriów .
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  ustalenia  trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół , przedszkoli
, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Czernice  Borowe przez inne niż
Gmina  Czernice   Borowe  osoby  prawne  i  fizyczne  oraz  trybu  kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej  dotacji .

Przewodniczący  Rady  –  do  uchwały  załączone  są  załączniki  jako  wnioski  do
wypełnienia  przy  ubieganiu   się  o  dotacje.  Czy  są  jeszcze   zapytania  do  tej
uchwały .

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

       Rada  Gminy   jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr 251/XXV/18  w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych
szkół , przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych
form  wychowania  przedszkolnego  prowadzonych  na  terenie  Gminy  Czernice
Borowe przez inne niż Gmina Czernice   Borowe osoby prawne i  fizyczne oraz
trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej  dotacji .
Uchwała stanowi  załącznik do protokółu .

Ad. pkt. 14

             Przewodniczący  Rady  poinformował  , że zgodnie z porządkiem obrad  w
tym  punkcie przewidziane  jest zajęcie  podjęcie uchwały w sprawie  podziału
Gminy Czernice  Borowe na okręgi wyborcze , ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym .

Przewodniczący Rady – podział jaki jest proponowany to jest podział  istniejący do
tej pory . Proszę o wykreślenie § 5 , a § 6 otrzymuje  nr 5 .O tym mówiliśmy na
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komisjach .

 Bogumiła Cienkus - Sekretarz Gminy  w uchwale  wpisane jest tylko do komisarza
taki bezpieczny  zapis , ale  prześlemy Uchwały  do komisarza w Ciechanowie i w
Ostrołęce . Dlatego zapis Ciechanów/Ostrołęka  należy skreślić .

Przewodniczący   -  proszę  o  wykreślenie  §  5   i   skreślić   słowa  Ciechanów  /
Ostrołęka .

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

       Rada Gminy   jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr 252/XXV/18  w sprawie
podziału  Gminy  Czernice   Borowe na okręgi  wyborcze  ,  ustalenia  ich  granic  i
numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym .
Uchwała stanowi załącznik  do protokółu .
                   
Ad. pkt. 15

             Przewodniczący  Rady  poinformował  , że zgodnie z porządkiem obrad  w
tym  punkcie przewidziane  jest   podjęcie  uchwały w sprawie podziału Gminy
Czernice  Borowe na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów , granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych .

Przewodniczący  Rady  –  proszę   wykreślić  §  4  i  skreślić  słowa   Ciechanowa  /
Ostrołęki . Czy są jeszcze zapytania do uchwały .

Dyskusji nie było .

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

       Rada Gminy   jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr 253/XXV/18  w sprawie
podziału  Gminy  Czernice   Borowe na  stałe  obwody  głosowania  ,  ustalenia  ich
numerów , granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych .
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 zmiany Studium
uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Czernice
Borowe .
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Dyskusja :

Radny  Nosarzewski  Witold  –   chcę  nawiązać  do  posiedzenia   komisji  ,  gdzie
mieliśmy przyjemność  gościć  autorów opracowania  i  z  najważniejszych rzeczy
które  tam  zaistniały  to  było  to  co  postaram  się  przedstawić   .  Otóż  zadałem
państwu opracowującym  to zmiany studium  proste pytanie – czym się kierowali
opracowując   strefy  na  które  podzielili  naszą  gminę  .  No  uwarunkowaniami
lokalnymi   ,  wodą  ,  glebami  .  Zapytałem  konkretnie   czym   kierowaliście  się
państwo ustalając strefę  konkretnie A2 . / wskazał na mapie , ma dziwny kształt  /.
Węgra  jest  wyłączona  .  Taka  miła  pani    tu  siedziała  i  nie  umiała   mi  na  to
odpowiedzieć . Nie wiem czym się kierowała . Ja wcześniej się temu przyglądałem
w domu , przygotowałem sobie  tą mapkę . Chcę państwa również  zapoznać z taką
mapką / rozdał zebranym  tą mapkę / . Zadałem   wtedy  pytanie  - czy wiecie
państwo  czym  są kropki  duże naniesione na tej mapie . Otóż  właśnie , wtedy
nawet p. Wójt  to przyznał głośno – to są wiatraki .  Ale doskonale pasujące do
strefy . Więc te strefy zostały  przygotowane  wyłącznie w celu określenia obszarów
na których można będzie lokalizować wiatraki . Dodatkowo nie tylko strefa  A2 .
Naturalny podział   naszej  gminy jest  bardzo prosty  tak mi się  wydaje .  Część
naszej  gminy  zajmuje obszar  paku krajobrazowego , który  miej więcej to jest
część zachodnia naszej gminy . Z tego obszaru krajobrazowego nawet wydzielono
obszary   np.  obszar A1 ,  które    są  wewnątrz   parku krajobrazowego .  Jeżeli
państwo popatrzycie  na swoją mapkę  to zauważycie  w jakim celu zostały te
obszary  wyznaczone  właśnie w tych miejscach. Ponieważ tu za  granicą  parku
krajobrazowego miały  być  usadowione  elektrownie wiatrowe . W związku z tym
konieczne   było  wyznaczenie  stref  ochronnych   dla  tych  wiatraków  .  Podobna
sytuacja  jest tu  / wskazał na mapie /  tu jedna  tu druga . Postawiłem  w związku
z tym pytanie – skoro  jest strefa A2 to zostaje  również  strefa C  jako strefa
pozostała po  wyjściu że strefy A2 . Więc pytam państwa  jakie  jest  uzasadnienie
dla  umieszczenia strefy  C np.  w miejscowości Węgra , ona jest w strefie C . W tej
samej strefie   jest np. obszary zalesione , kopalnie na tym  terenie się  znajdują  i
pytam  jakie  było uzasadnienie  dla takiego podziału na strefy .  Na to pytanie
udzielił  mi odpowiedzi p. Wójt . Powiedział  a bo  po to  jest zrobione  ,żeby Węgrę
chronić tak jak się chroni lasy . Taką odpowiedź  uzyskałem . Uznałem  to za kpinę
i skończyłem  pytanie . W związku  z tym  , że – jeszcze trochę  historii zmian
studium -  pierwsze  wyłożenie było , nie pamiętam dat  ale  odbyło się  i wtedy
została przedstawiona  dokumentacja  , mapa się  pojawiła  również , następnie w
międzyczasie ja na sesji   zgłaszałem żeby , jak  jest uchwała  sejmowa w sprawie
budowy  i  lokalizacji  elektrowni  wiatrowych   co  praktycznie  uniemożliwiała
lokalizacje  elektrowni wiatrowych na terenie  naszej gminy . W związku  z tym
prosiłem p. Wójta  , który w imieniu gminy rozmawiał  z osobami , które tworzyły
ten  plany  ,  żeby  nanieść  odpowiednie  zmiany  ,  bo  ustawa   ta   wymusza
uwzględnienie jej  w planach zagospodarowania przestrzennego stanowionych na
terenie gminy .Taka  informacja poszła  . Po czym   za kilka  miesięcy odbyło się
drugie  wyłożenie planu . Była   dyskusja  publiczna  i na tej  dyskusji  byłem  ja
jeden  jedyny   obywatel   z  gminy  Czernice  Borowe  .   Byli  państwo  którzy
sporządzili ten plan  i zadałem tym  państwo pytanie  - wiedzieliście państwo  , że
ustawa  obowiązuje  od  paru  miesięcy  czemu   plan   nie  jest  dostosowany   do
obowiązującej ustawy . Nie wiemy  taka  była odpowiedź . No ale  oznajmiłem , że
ja  tej sprawy  nie odpuszczę  , bo ta  sprawa  jest karygodna . Przecież nie  jest
dostosowana  do ustawy sejmowej  w związku  z czym  z ramienia Stowarzyszenia ,
bo  w  nim   biorę  czynny  udział  ,  złożyłem  pismo   w  którym  powołałem  się
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przytoczyłem konkretne  zapisy  ustawy i wniosłem o dostosowanie projektu do
zmiany studium  do tej ustawy . W  międzyczasie pewnie dostosowano do zmian
rewitalizacji i innych   , ale  w tym okresie tej zmiany nie dokonano . Dopiero teraz
i tak pamiętacie państwo ostatnią sesję . Na ostatniej sesji rozstaliśmy się z tym
problemem . Pan Wójt  stwierdził coś takiego , że powinniśmy studium wobec tego
zmienić . I teraz  mamy to studium zmienione  , ja się spodziewałem  , że ta zmiana
potrwa , bo trzeba  zmienić plany , trzeba zmienić obszary i trochę to potrwa .No i
mamy  niedługo  , bo kilka miesięcy  najbliższa sesja , proszę bardzo   już mamy do
przyjęcia studium . Na czym polega zmiana między  tym projektem  który  był na
poprzedniej   sesji   ,  a tym projektem   dzisiaj .  Ja porównałem  w internecie
poprzednie zapisy . Po prostu w miejscach  zdania elektrownie wiatrowe  zostały
wykreślone . Na tym polegała zmiana .  Ale  już  w projektach nie  zatroszczył się o
to   żeby  zmienić  obszary , które  zostały  wytyczone  wyłącznie  pod  elektrownie
wiatrowe  .Próbowałem   zrozumieć   dlaczego   tak  się  stało  .  Próbowałem
rozmawiać  z szanowną Radą o tym  , żeby skierować projekt  tego studium  do
poprawy  po prostu  żeby go uczynić , bo ten  jest bezsensowny . Po prostu  wstyd
go  na   oczy  pokazywać  .  Jeżeli  ktoś   zapyta    po  co  macie  tą   ustawę ,  sam
projektant  nie umiał odpowiedzieć . Ja  zrobiłem  sobie  analizę . Tam  jest na
początku  studium tabelka  w której są wymienione  strefy A1, A2, B i C . Jeżeli
porównacie  państwo strefę  A1 i strefę A 2 i strefę C i B to po wykreśleniu różnic
okaże się nam  bardzo łatwo  , że  strefa A1  jest to samo co strefa B . Możemy
śmiało wykreślić strefę A1 . Plan będzie o wiele czytelniejszy .Możemy  pójść dalej
strefa A2    ma prawie identyczne ograniczenia jak  strefa C . Czym  się różni w
tym  planie , ponieważ  na terenie  strefy C  znajduje   się np. w Chojnowie  park i
jest wpisany , ale on   nie jest przypisany do strefy  tylko  jest wpisany dodatkowo
ponieważ  znajduje się na terenie strefy C. Pozostałe  wszystkie  uwarunkowania są
identyczne . W takim razie po cóż mamy taką skomplikowaną  mapę zamieszczać
w studium skoro  nasza  mapa  może  być  prosta .Podział  wyznaczony  linią
zasięgu  parku krajobrazowego . To znacznie prościej .  Padały  argumenty , że
jeżeli byśmy teraz  chcieli  to prostować  to państwu  którzy  to przygotowywali
strasznie  zaburzy   całą  koncepcję  studium  .Przyjrzałem   się  temu  wczoraj
bliżej .  Nieprawda . Wystarczy  usiąść  poświęcić  godzinę , a już  dwie  to   można
wszystkich  szczegółów   dopatrzyć  i  te  zmiany  nanieść  .  Tam  nie  trzeba   nic
zmieniać po prostu pozmieniać nazwy , usunąć połowę  stref  . Zostaniemy przy
dwóch strefach z prostym planem  sensownym . Dlatego  chciałbym  wnieść o to
żeby  może nawet w ramach reklamacji .  Przecież  myśmy  wnieśli   uwagi jak
macie państwo w załącznikach nr 5 i 6  te nasze  uwagi  są  również wymienione i
jest notatka  jest  znaczek  , że te uwagi zostały uwzględnione . To oznacza , że
projekt studium  został przystosowany do ustawy o elektrowniach wiatrowych . Na
etapie  wykreślania pewnych zdań owszem  ale  na  etapie mapy nie zostało  nic
zmienione . Ja  proponuję w ramach  że tak powiem reklamacji  zwrócić się do
firmy o dokonanie  pełnej poprawy i dostosowania do istniejących warunków.  I
jeszcze   druga   sprawa  ,  bo  my  jako  Stowarzyszenie   wnosiliśmy  w  dwóch
sprawach .  Prosiliśmy  o  uwzględnienie-   jedna ta o której  wspomniałem  ,  a
druga mając  na uwadze  nasze  doświadczenia  w Węgrze   słyszeliście  państwo
pewnie  z   budową  chlewni .  Wtedy  okazało się    ,  że  w środku wsi  można
wybudować chlewnię  na 2000 tuczników  przez płot  ze szkołą , z drugiej strony
świetlica   , z trzeciej strony kościół , w samym centrum  wsi .

Przewodni   Rady  -  proszę się streszczać , konkretnie .
Radny Nosarzewski Witold – okazało się  , że w środku wsi można  wybudować
chlewnię . Nie możemy  nic  z tym  zrobić . Pan Wójt   nam  wręcz  powiedział , że
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musi  wydać zezwolenie . Wtedy na zebraniu w Węgrze p. Wójt powiedział  ale
proszę państwa w szkole  my nie mamy zapisanych odpowiednich  stref w planie
zagospodarowania  przy  studium  .  Wtedy  nam  by  sprawę   ułatwiło  .  Ja  nie
musiałbym się bić i kombinować  , byłaby sprawa czysta.  Jesteśmy  w świetnej
sytuacji  , że jesteśmy na etapie planu i   możemy  to zrobić . Więc  ja od początku
chodzę przy tym i o to  zabiegam  o to proszę   ,  składam  pisma  i proszę  -
uwzględnijmy   to  już  na  etapie   studium   jakieś  ogólne  kierunkowe  zapisy
uczyńmy .Rozumiem  , że dla państwa  może  być to temat trochę odległy  , ale
mogę państwu powiedzieć  ,  że  u nas  w Węgrze   do  momentu kiedy  to nie
zaistniało  to   też  był   temat obcy .  W momencie   kiedy się  okazało realnym
zagrożeniem  prawie 100%  ludzi  wypowiadało się  przeciw lokalizacji  takich
obiektów w  bezpośredniej  bliskości , w centrum  wsi . Także  mój  wniosek  był
również  tego  typu  , żeby  wyznaczyć  strefy  jakieś , chociaż kierunkowo , wokół
terenu zabudowy   , żeby  tam  nie lokalizować  przemysłowych dużych obiektów  ,
bo  rzeczywiście  możemy się uchronić  na tym  etapie w prosty  sposób , przed
tym żeby nie mieszkać za  chwilę   w środku  przemysłowych  chlewni .  Mamy
przykład p. Embrosa . Trochę dzięki pracy   Wójta , który ja uważam , że to  było
troszeczkę poproszone przez p. poseł , ale  udało się  załatwić pozytywnie  . Dzisiaj
skutek jest taki , że p. Embros  bez  żadnej troski i obawy  rozwija  swoją  hodowlę
, bo   już  planuje  budowę  następnej  chlewni i nikomu to nie przeszkadza . Ma
otwarty  teren . Ten wniosek  był  złożony  i jest w załączniku  odpowiedź   , że
wnioski wszystkie zostały  uwzględnione . Prosiłbym   żebyście państwo  wsparli tą
moją troskę i też rozważyli  to czy nie  warto tego uczynić . W związku  z tym
można  byłoby przy  powtórnym  studium  uwzględnić .
Wnoszę  o nie przyjmowanie tego studium  i skierowanie jego do poprawy .

Przewodniczący  Rady  -   rozumiem   to   jako  wniosek.  Radny  Nosarzewski
potwierdził .

Wójt  –  zostało    powiedziane   wszystko  razem  .  Pan  radny  wystąpił   jako
specjalista   planista  ,  przewidujący   wszystko  .  Niech  tak   pozostanie  .
Przygotowując  się  do opracowania zadań planistycznych  ogłaszamy to i spływają
wnioski   czyli  zapotrzebowanie  .  Wpłynęło   tych   wniosków   40  kilka  w  tym
również wiatrakowe .  Żeby   je   usytuować   w jakiś  sposób  czy  mogą  być
pytaliśmy  czy  planiści    widzą   pogodzenie  pewnych   żywiołów  czy  tendencji
planów  inwestycyjnych  itd. i przenieść to ewentualnie na plan  czy to jest w ogóle
możliwe .Efekt  jest taki  , że trudno  byłoby  rzeczywiście   je  pogodzić . Jedną  z
przyczyn bezpośrednią  jakby podjęcia  tej zmiany , a w konsekwencji i  planu
przestrzennego , bo  ten  dokumentem jest  jakby  założeniem  do planu . Sytuacja
sama się rozwiązała , bo rzeczywiście   nigdy nie było  ich 43 w planie . Analizując
gminę    jako obszar  podzielono   ją  na pewne  strefy  w których  można byłoby
dopuścić  jedne ograniczyć itd. Sytuacja  sama się rozwiązała troszeczkę  , bo kiedy
wyszła  ustawa / myśmy  to specjalnie przeciągali / , bo podjęcie zmiany  studium  i
planu przestrzennego  wobec  procedowania tej  ustawy o elektrowni  wiatrowej
było   ryzykowne  bo my  byśmy uchwalili  a  ta   ustawa  mogłaby  nas  ograniczyć.
Praktycznie w żadnym punkcie naszej  gminy  nie  ma szansy na lokalizowanie
elektrowni wiatrowych . Co nie znaczy  , że przeanalizowany  przez  specjalistów
planu obszar  nie  można  w tym podziale  strefowym postawić . Natomiast to w
żaden  sposób nie  ma większego znaczenia . Tak przygotowane  zmiany  studium
już  po  tych  modyfikacjach   zostało  wyłożone   do  wglądu   publicznego  i
rzeczywiście zainteresowanie    było średnie  , ale tak  jak  pan  radny  zauważył  na
pewno   był   on   jako  przedstawiciel    Stowarzyszenia   mieszkańców   gminy
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Czernice Borowe  i nieprawdą  , że  samotnie  bo również  byłem tam ja . Zostały
zgłoszone  wnioski  dwa  od  Stowarzyszenia  mieszkańców gminy Czernice Borowe
i  ja  te  wnioski  odczytam tj.  1.  Brak dostosowania  projektu do ustawy z   dnia
20.V.2016 r o inwestycjach  elektrowni wiatrowych , przywołany art. 6 ustawy –
wniosek przyjęty  i zastosowany . W temacie 2  wniosku – brak określenia stref
chroniących mieszkańców  przed  budową chlewni ,  kurników , przemysłowych
produkcji . Mając na względzie  dyskusje  wcześniejsze  - w studium  takie zapisy
powinny się  znaleźć  i one się znalazły .  Przewodniczący  dostał odpowiedź / Wójt
odczytał  /  tj.  rezygnuje się  z budowy jakiejkolwiek  elektrowni wiatrowej  na
terenie gminy  wobec czego wprowadzone  zmiany  w zapisach studium , które  nie
wyznaczają  terenu na których  można  byłoby stawiać  elektrownie wiatrowe .
Wniosek  drugi jest  lakonicznie potraktowany  , bo  nie jest  określone budowa
przemysłowa jak  rolnik  będzie   budował to będzie  duża  chlewnia . W studium
nie wyznacza się   konkretnych lokalizacji  terenów przeznaczonych  na budowę
dużych  chlewni   ,  określa  się   jedynie   postulaty  niezbędne  do  opracowania
niezbędnych  szczegółowych planów zagospodarowania. Studium  to   jest głównie
odzwierciedlenie  głównych   nurtów  gospodarki   przestrzennej   gminy   i  jej
kierunków . Delegacja  jest w studium . Wszystkie wnioski  jakie  zostały  złożone
udało się w studium  uwzględnić . Strefy gminy  są  dość  spójne .Być  może   dla
jasności    czy  przejrzystości  udałoby  się    je   usunąć  .  Teraz   zaczęliśmy
procedowanie   i  studium  po  zmianach  konsultacjach  idzie    do  konsultacji  .
Uchwałę  mamy  z 2013  roku. Nie widzę  zagrożenia , bo te strefy  nam w niczym
nie przeszkadzają .  Chcą powstać dwie  żwirownie p.  Sumiłów  i  podobnie  p.
Marchliński i Borkowski  oraz   20   pozostałych rolników którzy  złożyli  wnioski 
Chciałbym poprosić    o  to  ,  żeby  procedować   i  uchwalić  tą  zmianę  studium.
Dlatego  , że gdybyśmy  chcieli ten proces  powtórzyć to te kosmetyczne zmiany ,
które pan  jako doskonały   planista  zechciał przeanalizować i zauważyć  , to  tylko
są  kosmetyczne zmiany . Ale wynika  to z głębszej analizy ,  zmiany dokumentów ,
zmiany  opiniowania trwa kilka  miesięcy  i krótko  mówiąc na dzisiaj  to trwa
przynajmniej  pół roku wstecz .Wydaje mi się to bez  sensu . Gdyby niezależnie  od
tego przy tych wiatrakach wyszło  może  ten  wniosek  by się znalazł , bo mu  jako
Polacy jesteśmy najbardziej aktywni nie  jak  jest  opracowany projekt  , ale  jak
jest   budowana  droga  .  Tak  samo  tutaj.   Dzisiaj   wydaje    mi  się   ,  że  nie
powinniśmy   kpić   z  ludzi   i  przedłużać   ,  okazywać    że  mamy niemoc   w
uchwalaniu . Jeżeli  komuś te strefy przeszkadzają   to nic  nie stoi na przeszkodzie
proszę   złożyć   wniosek  o  likwidację   stref  ,  a  my   będziemy   ten  wniosek
procedować oddzielnie jako element zmiany studium  i wtedy  możemy   zmieniać
za pół roku czy później . Na  marginesie ograniczenia które tam  są to dotyczy tyko
instalacji  fotowoltaicznych powyżej  100 KW .  Nie  sądzę    żeby  u przeciętnego
Kowalskiego takie instalacje powstawały .Proszę  złożyć wniosek , Rada   jeżeli
uzna  przyjmie wniosek . Na dzisiaj proszę ,  bo sytuacja  jest  następująca   - te
wnioski które  są  złożone są objęte  studium i   nie  budzą większych wątpliwości .
Nie ma żadnego zagrożenia . Plądrowanie tematem  jest  dziecinadą  i tak  nie może
być i nie będzie .  Ale  wyszukiwanie demonów  z przeszłości  ma  chyba  tylko to  ,
żeby    zburzyć  państwa  jasność  .  Takie   odpowiedzi   dostałem  od   strony
analityków  którzy  przygotowywali   i  bardzo  proszę  o   podjęcie   uchwały
zatwierdzającej  zmiany w studium i mam  nadzieję  , że  tak się stanie .

Przewodniczący Rady – z racji  że padł poparty wypowiedzią  p. radnego wniosek
o  nie  przyjmowanie  studium  i  skierowanie  do  poprawki  ,  usłyszeliśmy  opinię
zupełnie inną  i tak  jak procedura   nakazuje  chciałbym w tej chwili poddać pod
głosowanie  wniosek p. radnego
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Radny  Nosarzewski Witold  - przepraszam  to już pan zamyka   dyskusję na ten
temat .
Przewodniczący  Rady   -   nie  zamykam   dyskusji  na  ten  temat  .  Na   razie
rozważamy pana wniosek . Było za i przeciw . Wiec  teraz  poddaję pod głosowanie
pana wniosek .

Radny Trzciński  Ryszard  -  czy   nie   możemy  otrzymać tego podania ,  które
złożyło Stowarzyszenie . Wydrukować   żebyśmy  my  radni się zapoznali .

Wójt    -   jeszcze    chcę  powiedzieć  o  jednej  istotnej  rzeczy  .  Cała  procedura
przebiegła  więc  jak  gdyby na  nasze  życzenie  ,  gdybyśmy nie uchwalili , bo
dodatkowy wniosek złożylibyśmy po raz  kolejny  to  burzymy to studium . To
generuje  koszty związane  z tym   , że trzeba  dodatkowy  wydatek  budżetowy
przewidzieć  . Gdyby trzeba  było zmienić całe studium   to firma  powie  proszę
zapłacić za  dodatkowe postępowanie . Przy  zmianie też będą koszty , ale  jeśli
zmiana  będzie  wąska to  może    być 3 – 5 – 10 tys. złotych .

Radny  Nosarzewski Witold – p. Wójt  powiedział  , że te  moje  kropki które  ja
postawiłem to nieprawda ,  że  tyle   było wiatraków  to tak na początku .  Otóż
proszę państwa  każda kropka  jest poparta wnioskiem , który został złożony do
Gminy . Mówię  to z pełną odpowiedzialnością stąd  są te lokalizacje . Pan Wójt
umniejsza . Druga  sprawa  pan stawia  pytanie  dlaczego usuwać   te strefy . A
może ja  odwrócę pytanie , po co te strefy  tam są .Skoro pan twierdzi  , że  one
nikomu nie przeszkadzają , podzielmy gminę na 156 kawałków .I  wtedy  będziemy
mieli i wtedy będziemy mieli  możliwości  żonglowania w przyszłości . Przecież kto
powie  , że nam to przeszkadza . Nikt nie uzasadni   , że nam to przeszkadza .To
jest bez  sensu . To jest wstyd  coś takiego zrobić procedować . Jeżeli chodzi o strefy
związane  z chlewnią , to pan  Wójt  mówi  ,  że wniosek  został uwzględniony.
Teoretycznie  tak   tylko  w  formie   bardzo   łagodnej.  Ja   ciągle   zachęcałem  i
zachęcam ,  żeby  lekko  go  wyostrzyć  , bo  np. jest  w studium  zawarta  sentencja
tego typu żeby  w pobliżu  chlewni i   kurników  nie  lokalizować   budynków
mieszanych   czyli   my   jako  mieszkańcy  jesteśmy  odsuwani   od   budynków
przemysłowych . Ja prosiłem   żeby  to uczynić  w drugą  stronę , żeby  wziąć pod
opiekę nas  ludzi   wobec  ferm .Tylko o to prosiłem .  Takiego zapisu  tam nie ma  ,
a jeżeli  chodzi  o  zapisy  dotyczące jednostek osadniczych  no to  są  zapisy bardzo
bardzo   słabe  z którymi tak naprawdę nic nie ma . Formalnie  jest . Pan  Wójt
twierdzi  ,  że   usunięcie   tych  stref   to  jakieś  straszliwe   zagrożenie  dla
przedsiębiorców w okolicy . Przypominacie sobie  państwo ja już  od pierwszej
sesji   kiedy  przystąpiliśmy  do  sporządzenia   zmian  planu   proponowałem
wydzielmy sprawy prywatne  ludzi  do procedowania obok . Dawno  byśmy o tym
zapomnieli  . Ludzie  byliby  zadowoleni , nie p. Wójt stwierdził  nie będziemy
procedować . Trwało to tyle  lat  niepotrzebnie , ale  trwało . Teraz  p. Wójt  używa
tego  argumentu , że ja chcę opóźnić . Przez  to  żeby  uporządkować coś za co
zapłaciliśmy prawda.   I  za  własne   pieniądze  mamy przyjąć   coś  takiego  .Nie
mówiłem  tego wcześniej , powiem to teraz  to świetnie pasuje 

Przewodniczący Rady – bardzo proszę  , bo  rzeczywiście  pan  wypowiedział się
co do swojego wniosku i  drugi raz  też panu pozwoliłem  . Proszę  dwa zdania i
zamykamy dyskusję przed  wnioskiem . Po przegłosowaniu  wniosku   będzie  dalej
dyskusja  , będzie się  pan  mógł  wypowiedzieć .

Radny  Nosarzewski   Witold  –  przyjąłem   uwagę  .  Ja  nie  skończyłem  panie
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przewodniczący . Ma  pan   prawo zwracać  mi  uwagę  , przyjmuję  ją i mam
prawo  kontynuować . 

Przewodniczący Rady – tu chciałbym zakończyć  dyskusję .

Radny  Nosarzewski Witold  - pan przewodniczący  by chciał  ,ale  ja  chcę jeszcze
coś  powiedzieć . Nie ma pan prawa odebrać mi głosu .

Przewodniczący Rady – rzeczywiście mam  .

Radny Nosarzewski Witold – proszę ? Proszę mi podać podstawę prawną .

Przewodniczący Rady – bardzo proszę  art. 38 naszego Statutu . 

Radny  Nosarzewski Witold – proszę  zacytować . 

Przewodniczący Rady – ja nie będę  cytował  mogę odczytać .

Radny Nosarzewski Witold – jest pan przewodniczącym .

Przewodniczący Rad -  bardzo proszę pan  radny  swój wniosek uzasadnił .

Radny Nosarzewski Witold  - wiem  , że pan  jest stronnikiem  jednej strony .To
widać wyraźnie od początku tej sesji szczególnie . Czemu pan  nie pozwala pan
radnemu dwóch zdań powiedzieć .

Przewodniczący Rady -  bardzo proszę  dwa zdania , jestem  wyrozumiały .

Radny Nosarzewski Witold – nie powiedziałem tego wcześniej   ale proszę państwa
to  się  narzuca    czemu   tak  p.  Wójt  broni   tych   stref   ,  używa  wszelkich
argumentów , wyciąga przedsiębiorców  którzy stracą . Będziemy  czekać  kolejne
lata . 

Przewodniczący Rady – to jest  już  drugie zdanie .Bardzo proszę kontynuować .

Radny Nosarzewski Witold -  i  pan  sobie wyobraża  , że jest taki elokwentny  i
wspaniały .

Przewodniczący Rady – ja  się tak  zachowuję jak pan się zachowuje  .

Radny Nosarzewski  Witold  - niech pan  zostanie w samouwielbieniu , a ja  i tak
skończę . Proszę państwa  te strefy  będą czekać tylko na to  , bo są w tej chwili
tarcia   , żeby przywrócić elektrownie  wiatrowe . Pan Wójt czeka , będzie miał już
gotowe  .Ja  kiedyś   zadałem   pytanie   dlaczego  panu  Wójtowi  tak  zależy  na
elektrowni  wiatrowej  .  Dlaczego  wydawał  decyzje   zezwalające  na  lokalizacje
pomimo wyroku sądu NSA . To jest  ciąg  dalszy tej samej sytuacji .Mówicie  , że ja
wyciągam stare sprawy , ale czy tak nie jest . Pan  Wójt  myślę  , że  żartując
zaproponował .

Przewodniczący  Rady  –  panie  radny   nie  jest  pan  słowny  ,  bo  już   się  pan
wypowiedział  ponad to  co pan  chciał powiedzieć i jeszcze 
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Radny Nosarzewski Witold – pan  się rozejrzy  już się  ludzie krzywią na pańskie
uwagi .
Przewodniczący Rady -  nie , na pana   długi wywód .

Radny  Nosarzewski  Witold  –  jeszcze  jedna   sprawa   o  której  mi  tak  pięknie
powiedział. Zaproponował  mi złożenie wniosku o likwidację  strefy . Panie Wójcie
a dlaczego nie zaproponuje pan  o złożenie  wniosku , żeby wykreślić jakiś tam
przecinek albo jakieś słowo wiatrak albo  jakieś  słowo inne . Przecież ja złożyłem
wniosek . Część jego została wykonana  tak  jak  wyjaśniłem  niezupełnie  i dlatego
niejasne jest to co się  dzieje .

Przewodniczący  Rady  -   poddam  pod   głosowanie   wniosek  radnego
Nosarzewskiego - wnioskującego o nie przyjęcie tego studium i skierowanie  do
poprawki  .
                                                                      
                                                                Przewodniczący poddał pod głosowanie
                                                                 wniosek  radnego Nosarzewskiego :
                                                                       za......................................... -       1
                                                                       przeciw................................ -     12
                                                                       wstrzymało się.................... -       1
Obecnych  na sali obrad – 14 radnych .

Przewodniczący – stwierdzam , że wniosek p. radnego został 12 głosami odrzucony.
.

Przewodniczący Rady  - czy są jeszcze jakieś wypowiedzi odnośnie studium . W
takim  razie  odczytam uchwałę i poddam pod głosowanie .

                                                               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 254/XXV/18 w
sprawie  zmiany  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego Gminy Czernice  Borowe.
Uchwała stanowi załącznik do protokółu .

Ad. pkt. 17

             Przewodniczący  Rady  poinformował  , że zgodnie z porządkiem obrad  w
tym  punkcie przewidziane  jest  podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia   zgody na
nabycie  nieruchomości .

Przewodniczący Rady – czy  w temacie tej uchwały ze strony państwa radnych są
uwagi lub zapytania .

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

       Rada Gminy   jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr 255/XXV/18  w sprawie
wyrażenia   zgody na nabycie  nieruchomości .
Uchwała  stanowi  załącznik do protokółu .

Ad. pkt. 18

             Przewodniczący  Rady  poinformował  , że zgodnie z porządkiem obrad  w
tym  punkcie przewidziane  jest   podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do
kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu .

Przewodniczący Rady – czy do treści tej uchwały ze strony państwa są jakieś uwagi
lub zapytania .

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 256/XXV/18  w sprawie
zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu .
Uchwała stanowi  załącznik do protokółu .

Ad. pkt. 19

             Przewodniczący  Rady  poinformował  , że zgodnie z porządkiem obrad  w
tym  punkcie przewidziane jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  „ Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Czernice Borowe w 2018 r. „

Przewodniczący  Rady  –  załącznik  do  uchwały  jest  programem  ,  który  określa
działania w tym  zakresie  . Czy  są jeszcze  zapytania do tej  uchwały .

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 257/XXV/18  w sprawie
przyjęcia   „  Programu opieki  nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernice Borowe w 2018 r. „
Uchwała stanowi  załącznik do protokółu .
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Ad. pkt. 20

             Przewodniczący  Rady  poinformował  , że zgodnie z porządkiem obrad  w
tym  punkcie przewidziane  jest   podjęcie uchwały w sprawie zlecenia komisji
rewizyjnej przeprowadzenia  kontroli w zakresie skargi na Wójta Gminy Czernice
Borowe .

Przewodniczący Rady – uchwała  jest w oparciu o państwa decyzję o skierowanie
skargi do rozpatrzenia komisji rewizyjnej .

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 258/XXV/18  w sprawie
zlecenia komisji rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w zakresie skargi na Wójta
Gminy Czernice  Borowe .
Uchwała stanowi załącznik do protokółu .

Ad. pkt. 21

             Przewodniczący  Rady  poinformował  , że zgodnie z porządkiem obrad  w
tym  punkcie przewidziane  jest   podjęcie uchwały popierająca  stanowisko Rady
Gminy Suchożebry w sprawie podjęcia radykalnych działań w celu ograniczenia
rozpowszechniania  się  na dalsze  obszary  naszego  kraju  Afrykańskiego  Pomoru
Świń .

Przewodniczący  Rady  –  ta  uchwała  jest  państwa  radnych  decyzją  ,  ażeby  tą
uchwałą wesprzeć , ażeby te działania  były bardziej intensywne i dały pożądany
efekt .

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

       Rada Gminy  jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 259/XXV/18  popierająca
stanowisko Rady Gminy Suchożebry w sprawie podjęcia radykalnych działań w
celu  ograniczenia  rozpowszechniania  się  na  dalsze  obszary  naszego  kraju
Afrykańskiego Pomoru  Świń .
Uchwała stanowi załącznik do protokółu .

Ad. pkt. 22
             Przewodniczący  Rady  poinformował  , że zgodnie z porządkiem obrad  w
tym  punkcie przewidziane  jest  przyjęcie   sprawozdania  z realizacji Programu
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współpracy Gminy Czernice Borowe w 2017 r.  z  organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego .

Przewodniczący Rady – w materiałach  mieliście państwo  to sprawozdanie .

Dyskusji nie było .
                                                               Przewodniczący poddał pod głosowanie
                                                                przyjęcie  sprawozdania :
                                                                       za......................................... -   12
                                                                       przeciw................................ -     0
                                                                       wstrzymało się.................... -     0
Obecnych  na sali obrad – 12 radnych .

       Rada Gminy  jednogłośnie przyjęła sprawozdanie  z  realizacji  Programu
współpracy Gminy Czernice Borowe w 2017 r.  z  organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego .
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu .

Ad. pkt. 23

             Przewodniczący  Rady  poinformował  , że zgodnie z porządkiem obrad  w
tym   punkcie  przewidziane   jest   przyjęcie    sprawozdania   z   działalności
Gminnego Centrum Informacji w Czernicach Borowych za 2017 rok .

Przewodniczący Rady – w materiałach  mieliście państwo  to sprawozdanie .

Dyskusji nie było .
                                                               Przewodniczący poddał pod głosowanie
                                                                przyjęcie  sprawozdania :
                                                                       za......................................... -   14
                                                                       przeciw................................ -     0
                                                                       wstrzymało się.................... -     0
Obecnych  na sali obrad – 14 radnych .

       Rada Gminy  jednogłośnie przyjęła sprawozdanie  z  działalności Gminnego
Centrum Informacji w Czernicach Borowych za 2017 rok .
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu .

Ad.  pkt. 24

             Przewodniczący  Rady  poinformował  , że zgodnie z porządkiem obrad  w
tym  punkcie przewidziane  jest  przyjęcie   sprawozdania  z  działalności Gminnej
Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2017 rok .

Przewodniczący Rady – w materiałach  mieliście państwo  to sprawozdanie .

Dyskusji nie było .
                                                              Przewodniczący poddał pod głosowanie
                                                                przyjęcie  sprawozdania :
                                                                       za......................................... -   14
                                                                       przeciw................................ -     0
                                                                       wstrzymało się.................... -     0
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Obecnych  na sali obrad – 14 radnych .

       Rada Gminy  jednogłośnie przyjęła sprawozdanie  z działalności Gminnej
Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2017 rok .
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu .

Ad . pkt. 25

             Przewodniczący  Rady  poinformował  , że zgodnie z porządkiem obrad  w
tym  punkcie przewidziane  jest  przyjęcie   sprawozdania z działalności Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych za 2017 rok.

Przewodniczący Rady – w materiałach  mieliście państwo  to sprawozdanie .

Dyskusji nie było .
                                                               Przewodniczący poddał pod głosowanie
                                                                przyjęcie  sprawozdania :
                                                                       za......................................... -   14
                                                                       przeciw................................ -     0
                                                                       wstrzymało się.................... -     0
Obecnych  na sali obrad – 14 radnych .

       Rada Gminy  jednogłośnie przyjęła sprawozdanie  z działalności Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych za 2017 rok.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu .

Ad pkt. 26

             Przewodniczący  Rady  poinformował  , że zgodnie z porządkiem obrad  w
tym  punkcie przewidziane  jest  przyjęcie   sprawozdania z  działalności Zespołu
Interdyscyplinarnego za 2017 rok.

Przewodniczący Rady – w materiałach  mieliście państwo  to sprawozdanie .

Dyskusji nie było .
                                                               Przewodniczący poddał pod głosowanie
                                                                przyjęcie  sprawozdania :
                                                                       za......................................... -   14
                                                                       przeciw................................ -     0
                                                                       wstrzymało się.................... -     0
Obecnych  na sali obrad – 14 radnych .

       Rada Gminy  jednogłośnie przyjęła sprawozdanie  z  działalności Zespołu
Interdyscyplinarnego za 2017 rok.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu .

Ad pkt. 27

             Przewodniczący  Rady  poinformował  , że zgodnie z porządkiem obrad  w
tym  punkcie przewidziane  jest  przyjęcie   sprawozdania  za 2017 rok z wysokości
średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  na  poszczególnych  stopniach  awansu
zawodowego  w  szkołach  prowadzonych  przez  jednostkę   samorządu
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terytorialnego .

Przewodniczący Rady – w materiałach  mieliście państwo  to sprawozdanie  , taka
tabelka .

Dyskusji nie było .
                                                                Przewodniczący poddał pod głosowanie
                                                                przyjęcie  sprawozdania :
                                                                       za......................................... -   14
                                                                       przeciw................................ -     0
                                                                       wstrzymało się.................... -     0
Obecnych  na sali obrad – 14 radnych .

       Rada Gminy  jednogłośnie przyjęła sprawozdanie   za 2017 rok z wysokości
średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  na  poszczególnych  stopniach  awansu
zawodowego  w  szkołach  prowadzonych  przez  jednostkę   samorządu
terytorialnego .
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu .

Ad. pkt. 28

   Przewodniczący   Rady   poinformował   ,  że  zgodnie  z  porządkiem  obrad
przewidziany jest temat  interpelacje radnych złożone na piśmie  .
Wpłynęły   dwie  interpelacje  .  Przewodniczący  Rady  odczytał   treść   obydwu
interpelacji  złożonych przez radnego Ryszarda Trzcińskiego .  Poinformował  , że
interpelacje   kieruje  do kompetentnej  osoby  .  Radny   otrzyma  odpowiedź na
piśmie  . Interpelacje stanowią załączniki do protokółu.

Ad. pkt. 29

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

Ad. pkt. 30
 
                Wójt Gminy złożył  sprawozdanie  z działalności międzysesyjnej Wójta  .
Radni i sołtysi   otrzymali z materiałami sesyjnymi to sprawozdanie . Uzupełnienie
do sprawozdania  przedstawił   zebranym  Wójt  .
Sprawozdanie  oraz   uzupełnienie  do  sprawozdania  stanowią   załączniki   do
protokółu.

Dyskusja :

radny Skowroński  Kazimierz -  chcę się dowiedzieć  co z  tą drogą  na asfaltowanie
w Obrębcu  , bo trzeba  pogonić p. Pawelczyków   , żeby  zabrali  bo to jest w pasie
drogowym .

Wójt –  zostaną pogonieni  . Pierwsze pisma poszły o usuniecie pewnych rzeczy  , a
w ślad  za tym  będą  następne  pisma  wysłane .

Radny Nosarzewski Witold -  zgłaszałem kiedyś sprawę  braków  budowlanych  w
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budynku przedszkolnym w Czernicach Borowych. Był wykonany  remont , było
zaradzone  temu  i  niestety   te   usterki  się  pojawiają ,  są  zacieki  ,  grzyb  na
ścianach w tych  samych  miejscach  w których  było poprzednio . Czy nie da się
tego ogarnąć .
Przy  obiekcie  szkoły  w  Czernicach  Borowych  jest   chyba   problem   z
niedostępnością parkingu . Jest tam odpowiedni  teren . Czy nie udałoby się  w taki
prowizoryczny   sposób   ,  przynajmniej  wyrównać   posypać  jakąś  podsypką
grubszą ,  tłuczniem czy czymś .  To jest   dość  proste  w realizacji  i  niewiele  by
kosztowało .

Wójt  –   w  temacie  zacieków   pytałem   i  ogólnikowo  panie  mi   powiedziały  .
Chcemy  skontrolować i wezwać do usunięcia   zacieków  , albo rozebrać  i dociec
przyczyny zacieków . Wcześniejsze  usterki zostały usunięte .
Parking  tak ,  jest to wielka potrzeba  , chronicznie brakuje  . W tamtym roku
zaczęliśmy urządzać teren pod  urządzenie  parkingu . Teraz okazuje się , że to co
jest  to będzie za mało  i trzeba  będzie go poszerzyć i podłużyć  i tak   pracę są
rozpoczęte . Rzeczywiście jest taka potrzeba .

Radny  Ryszard  Trzciński  –  jak  zauważyliście  w  sprawozdaniu  p.  Wójta  ,  w
uzgodnieniu z Ministerstwem Spraw  Wewnętrznych   powstała w Chojnowie w
dworku sala ślubów . Jest to  na razie   skromna sala , bo tam  są   takie kanapy w
stylu wieku XVIII i kilka  foteli . Także  jeżeli  byście państwo  w razie  wzięli
rozwód  i chcieli ponownie wziąć ślub  , to bardzo  zapraszam .  Uważam , że jest to
dobry pomysł i chcę p. Wójtowi  z tego powodu  pogratulować .  Jest  to stylowo  ,
bo takie właśnie   śluby  teraz  wchodzą w modę ,  w dworkach  czy pałacach
.Dobrze  by  było  żeby  była jeszcze  jakaś kareta  ,  jakieś konie tradycyjnie .

Ad. pkt. 31

Wolne  wnioski  i zapytania .

Nie   było wniosków i zapytań .

Ad. pkt. 32
                                                                                                                 
           Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął
XXV sesję Rady.

                          Na tym protokół zakończono  i podpisano.

Protokółowała
Bożena  Romanik
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