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PROTOKÓŁ nr II/2018 

z sesji Rady Gminy Czernice Borowe, która odbyła się 11 grudnia 2018 r. 

w sali widowiskowej OSP w Czernicach Borowych. 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 10:00, zakończono o godzinie 13:00. 

Na stan 15 radnych – obecnych było 14 według załączonej listy obecności. 

W obradach udział wzięli: Wójt Gminy – Wojciech Brzeziński, Skarbnik Gminy – Grażyna 

Pszczółkowska, Radca Prawny – Bożena Zembrzuska, Przewodniczący Rady Powiatu Paweł 

Szczepkowski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Czarzasty, Radny Powiatowy Rafał 

Gotowiec. 

 

Ad. pkt. 1 

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Jacek Bartołd otworzył II sesję Rady Gminy Czernice 

Borowe i powitał zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdził, że jest wymagane 

kworum, na 15 radnych obecnych jest 14 i wszelkie podejmowane uchwały będą prawomocne. 

Potwierdzono również obecność używając terminali do głosowania. 

Ad. pkt. 2 

Przewodniczący Rady poinformował, że w tym punkcie będzie przyjmowany porządek obrad. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej I sesji Rady Gminy. 

4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: 

4.1. zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice 

Borowe na lata 2018 – 2036, 

4.2. zmiany uchwały Nr 240/XXIV/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20 grudnia 

2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018, 

4.3. określenia stawek podatku od nieruchomości, 

4.4. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, 

4.5. obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał 

poprzedzający rok podatkowy 2019 będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego 

na obszarze Gminy Czernice Borowe na rok podatkowy 2019, 

4.6. zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej (odrębnie dla każdego sołectwa – 25 

uchwał).  

5. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018. 
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6. Interpelacje radnych złożone na piśmie. 

7. Odpowiedzi na interpelacje. 

8. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy. 

9. Wolne wnioski i zapytania. 

10.  Zakończenie obrad sesji. 

 

Rada nie wniosła uwag do porządku. 

Ad. pkt. 3 

Przewodniczący poinformował, że w tym punkcie przewidziane jest przyjęcie protokołu  

z poprzedniej I sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie 

przyjęcie protokołu: 

za     - 14 

przeciw    - 0 

wstrzymało się   - 0 

 

Ad. pkt. 4.1 

Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przeszedł do punktu w którym omawiane 

będzie przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2018 – 2036. 

Przewodniczący Rady – uchwała była omawiana na posiedzeniu wspólnym stałych Komisji 

Rady, spytam czy są ze strony Państwa Radnych zapytania? Pani Skarbnik jeżeli będą takie na 

pewno odpowie. Bardzo proszę do mównicy, przewidujemy taką procedurę, że Państwo Radni 

będą się wypowiadać przy mównicy. 

Radny Bońkowski Ryszard – czy nie można skrócić tego okresu prognozy zadłużenia? 

Zwiększyć raty spłaty a skrócić, bo kadencje trwają tylko 5 lat, a w ogóle może do 10 lat dojść. 

W tym wypadku ten dług będzie przenosił się z kadencji na kadencję. Ten dług był wcześniej 

do 2012 roku a teraz jest do 2036 roku i to się będzie przedłużało bez przerwy, nie będzie się 

skracało, z tego długu nigdy nie wyjdzie ta gmina. Bo się nie skraca tylko przesuwa w czasie. 

Przewodniczący Rady – rozumiem, że chodzi Panu o możliwość skrócenia spłaty kredytu? 

Radny Bońkowski Ryszard – o skrócenie długości spłaty długu. 

Przewodniczący Rady – dziękuję bardzo. Bardzo proszę Panią Skarbnik o udzielenie 

odpowiedzi. 

Skarbnik Gminy – Wysoka Rado w tej chwili na zaciągnięte długi mamy podpisane umowy, 

które są podpisane po procedurze postępowania zamówień publicznych. Jest tam taka 

możliwość, że można wcześniej spłacić i z tego co się orientuję to są prace legislacyjne 

prowadzone również nad zmianą ustawy o finansach publicznych gdzie będzie taka możliwość 
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spłacenia wcześniej długu, jeżeli będziemy w stanie to zrobić. Także na razie w tej chwili mamy 

umowy podpisane i takie raty, także na dzień dzisiejszy nie możemy wcześniej spłacić ale w 

przyszłości można nad tym pomyśleć. Dziękuję. 

Przewodniczący Rady – dziękuję bardzo. Czy jeszcze są ze strony Państwa Radnych pytania 

do uchwały? 

Dalszej dyskusji nie było. 

 

Przewodniczący odczytał treść uchwały 

i poddał pod głosowanie na terminalach: 

za     - 13 

przeciw    - 0 

wstrzymało się   - 1 

Na sali obrad obecnych 14 radnych. Imienne wyniki głosowania stanowią załącznik do 

protokołu. 

Rada Gminy większością głosów przyjęła UCHWAŁĘ Nr 11/II/2018 RADY GMINY 

CZERNICE BOROWE z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2018 – 2036. Uchwała 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt. 4.2 

Przewodniczący Rady przedstawił kolejny punkt obrad przyjęcie 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 rok 2018. 

Przewodniczący Rady – czy do tej uchwały ze strony Państwa Radnych są jakieś pytania? 

Dyskusji nie było. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały 

i poddał pod głosowanie na terminalach: 

za     - 14 

przeciw    - 0 

wstrzymało się   - 0 

Na sali obrad obecnych 14 radnych. Imienne wyniki głosowania stanowią załącznik do 

protokołu. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła UCHWAŁĘ Nr 12/II/2018 RADY GMINY CZERNICE 

BOROWE z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały Nr 240/XXIV/17 Rady Gminy 

Czernice Borowe z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 

2018. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt. 4.3 

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad podjęcia uchwały w sprawie określenia 

stawek podatku od nieruchomości. 

Przewodniczący Rady – planowana jest podwyżka o 1,6%, nie przekracza to stawek 

maksymalnych, jest raczej bliżej stawek minimalnych, jest to powiększenie o wskaźnik inflacji. 

Dyskusji nie było. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały 

i poddał pod głosowanie na terminalach: 

za     - 14 

przeciw    - 0 

wstrzymało się   - 0 

Na sali obrad obecnych 14 radnych. Imienne wyniki głosowania stanowią załącznik do 

protokołu. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła UCHWAŁĘ Nr 13/II/2018 RADY GMINY CZERNICE 

BOROWE z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt. 4.4 

Przewodniczący poinformował, że kolejny punkt obrad będzie dotyczył podjęcia uchwały  

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. 

Przewodniczący Rady – tak jak w przypadku stawek podatku od nieruchomości wynosi 1,6%, 

jest to wzrost o inflację. 

Dyskusji nie było. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały 

i poddał pod głosowanie na terminalach: 

za     - 14 

przeciw    - 0 

wstrzymało się   - 0 

Na sali obrad obecnych 14 radnych. Imienne wyniki głosowania stanowią załącznik do 

protokołu. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła UCHWAŁĘ Nr 14/II/2018 RADY GMINY CZERNICE 

BOROWE z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków 

transportowych. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt. 4.5 

Przewodniczący poinformował, że kolejnym punktem porządku obrad będzie podjęcie uchwały 

obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał 

poprzedzający rok podatkowy 2019 będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na obszarze 

Gminy Czernice Borowe na rok podatkowy 2019. 

Przewodniczący Rady – tak jak wszystkie uchwały ta uchwała też była umawiana na 

posiedzeniu Komisji Stałych. W trakcie tych rozmów wpłynęły do mnie propozycje komisji: 

Komisja Rolnictwa – stawka GUS, Komisja Rewizyjna – stawka GUS, Komisja Oświaty – 

53,36 zł (obniżenie ceny GUS o 1 zł), Komisja Budżetowa – stawka GUS – 54,36 zł. Czy 

przewodniczący komisji potwierdzają stawki? 

Przewodniczący wszystkich komisji potwierdzili stawki. 

Przewodniczący Rady – jak wiecie Państwo do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 jaki 

Pan Wójt był zobligowany do złożenia w terminie do 15 listopada, Pan Wójt przyjął stawkę 

GUS do wyliczenia wszystkich przychodów związanych z tą wartością. W tej chwili Państwo 

Radni będziecie podejmować decyzję jaką stawkę przyjmiemy. Wobec tego, że mamy tutaj 3 

stawki GUS i stawka 53,36 zł Komisji Oświaty muszę poddać pod głosowanie te stawki. 

Jeszcze spytam, być może ktoś z Państwa Radnych ma jeszcze jakąś propozycję? 

Przewodniczący poddał pod głosowanie 

propozycję Komisji Zdrowia 53,36 zł: 

za     - 3 

przeciw    - 11 

wstrzymało się   - 0 

Za: Bońkowski Ryszard, Kobyliński Mariusz, Sadowski Jarosław. 

Przeciw: Bartołd Jacek, Borkowski Andrzej, Dzierzęcka Anna, Kobyliński Włodzimierz, 

Kołakowski Cezary, Pepłowski Adam, Sadkowski Adam, Skowroński Kazimierz, Stolarczyk 

Włodzimierz, Tomaszewski Andrzej, Tyburski Mariusz, Zaborowska Sylwia. 

Wniosek został odrzucony 11 głosami przeciw. 

Przewodniczący Rady – cena GUS nie podlega głosowaniu. Proszę Panią Mecenas  

o wyjaśnienie tej sytuacji. 

Radca Prawny – proszę Państwa projekt uchwały nosi tytuł że uchwała dotyczy obniżenia 

średniej ceny skupu żyta. Ponieważ nie przeszedł wniosek o obniżenie średniej ceny skupu żyta 

z mocy prawa będzie podstawą do obliczenia podatku rolnego stawka GUS. Uchwały w tym 

przedmiocie Rada nie będzie podejmowała. 

Przewodniczący Rady – dziękuję bardzo. 

Uchwała nie była podejmowana. 
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Ad. pkt. 4.6 

Przewodniczący Rady Poinformował, że w tym punkcie przewidziane jest podjęcie uchwał  

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej (odrębnie dla każdego sołectwa – 25 

uchwał). 

 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie 

Borkowo Falenta. 

Dyskusji nie było. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały 

i poddał pod głosowanie na terminalach: 

za     - 14 

przeciw    - 0 

wstrzymało się   - 0 

Na sali obrad obecnych 14 radnych. Imienne wyniki głosowania stanowią załącznik do 

protokołu. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła UCHWAŁĘ Nr 15/II/2018 RADY GMINY CZERNICE 

BOROWE z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej 

w sołectwie Borkowo Falenta. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie 

Chojnowo. 

Dyskusji nie było. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały 

i poddał pod głosowanie na terminalach: 

za     - 14 

przeciw    - 0 

wstrzymało się   - 0 

Na sali obrad obecnych 14 radnych. Imienne wyniki głosowania stanowią załącznik do 

protokołu. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła UCHWAŁĘ Nr 16/II/2018 RADY GMINY CZERNICE 

BOROWE z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej 

w sołectwie Chojnowo. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie 

Chrostowo Wielkie. 

Dyskusji nie było. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały 

i poddał pod głosowanie na terminalach: 

za     - 14 

przeciw    - 0 

wstrzymało się   - 0 

Na sali obrad obecnych 14 radnych. Imienne wyniki głosowania stanowią załącznik do 

protokołu. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła UCHWAŁĘ Nr 17/II/2018 RADY GMINY CZERNICE 

BOROWE z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej 

w sołectwie Chrostowo Wielkie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie 

Czernice Borowe. 

Dyskusji nie było. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały 

i poddał pod głosowanie na terminalach: 

za     - 14 

przeciw    - 0 

wstrzymało się   - 0 

Na sali obrad obecnych 14 radnych. Imienne wyniki głosowania stanowią załącznik do 

protokołu. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła UCHWAŁĘ Nr 18/II/2018 RADY GMINY CZERNICE 

BOROWE z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej 

w sołectwie Czernice Borowe. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie 

Dzielin. 

Dyskusji nie było. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały 

i poddał pod głosowanie na terminalach: 

za     - 14 

przeciw    - 0 

wstrzymało się   - 0 
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Na sali obrad obecnych 14 radnych. Imienne wyniki głosowania stanowią załącznik do 

protokołu. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła UCHWAŁĘ Nr 19/II/2018 RADY GMINY CZERNICE 

BOROWE z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej 

w sołectwie Dzielin. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie 

Górki. 

Dyskusji nie było. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały 

i poddał pod głosowanie na terminalach: 

za     - 14 

przeciw    - 0 

wstrzymało się   - 0 

Na sali obrad obecnych 14 radnych. Imienne wyniki głosowania stanowią załącznik do 

protokołu. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła UCHWAŁĘ Nr 20/II/2018 RADY GMINY CZERNICE 

BOROWE z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej 

w sołectwie Górki. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie 

Grójec. 

Dyskusji nie było. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały 

i poddał pod głosowanie na terminalach: 

za     - 14 

przeciw    - 0 

wstrzymało się   - 0 

Na sali obrad obecnych 14 radnych. Imienne wyniki głosowania stanowią załącznik do 

protokołu. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła UCHWAŁĘ Nr 21/II/2018 RADY GMINY CZERNICE 

BOROWE z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej 

w sołectwie Grójec. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie 

Jastrzębiec. 

Dyskusji nie było. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały 

i poddał pod głosowanie na terminalach: 

za     - 14 

przeciw    - 0 

wstrzymało się   - 0 

Na sali obrad obecnych 14 radnych. Imienne wyniki głosowania stanowią załącznik do 

protokołu. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła UCHWAŁĘ Nr 22/II/2018 RADY GMINY CZERNICE 

BOROWE z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej 

w sołectwie Jastrzębiec. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie 

Kadzielnia. 

Dyskusji nie było. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały 

i poddał pod głosowanie na terminalach: 

za     - 14 

przeciw    - 0 

wstrzymało się   - 0 

Na sali obrad obecnych 14 radnych. Imienne wyniki głosowania stanowią załącznik do 

protokołu. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła UCHWAŁĘ Nr 23/II/2018 RADY GMINY CZERNICE 

BOROWE z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej 

w sołectwie Kadzielnia. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie 

Kosmowo. 

Dyskusji nie było. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały 

i poddał pod głosowanie na terminalach: 

za     - 14 

przeciw    - 0 

wstrzymało się   - 0 
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Na sali obrad obecnych 14 radnych. Imienne wyniki głosowania stanowią załącznik do 

protokołu. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła UCHWAŁĘ Nr 24/II/2018 RADY GMINY CZERNICE 

BOROWE z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej 

w sołectwie Kosmowo. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie 

Miłoszewiec. 

Dyskusji nie było. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały 

i poddał pod głosowanie na terminalach: 

za     - 14 

przeciw    - 0 

wstrzymało się   - 0 

Na sali obrad obecnych 14 radnych. Imienne wyniki głosowania stanowią załącznik do 

protokołu. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła UCHWAŁĘ Nr 25/II/2018 RADY GMINY CZERNICE 

BOROWE z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej 

w sołectwie Miłoszewiec. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie 

Nowe Czernice. 

Dyskusji nie było. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały 

i poddał pod głosowanie na terminalach: 

za     - 14 

przeciw    - 0 

wstrzymało się   - 0 

Na sali obrad obecnych 14 radnych. Imienne wyniki głosowania stanowią załącznik do 

protokołu. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła UCHWAŁĘ Nr 26/II/2018 RADY GMINY CZERNICE 

BOROWE z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej 

w sołectwie Nowe Czernice. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

 



str. 11 

 

 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie 

Obrębiec. 

Dyskusji nie było. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały 

i poddał pod głosowanie na terminalach: 

za     - 14 

przeciw    - 0 

wstrzymało się   - 0 

Na sali obrad obecnych 14 radnych. Imienne wyniki głosowania stanowią załącznik do 

protokołu. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła UCHWAŁĘ Nr 27/II/2018 RADY GMINY CZERNICE 

BOROWE z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej 

w sołectwie Obrębiec. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie 

Olszewiec. 

Dyskusji nie było. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały 

i poddał pod głosowanie na terminalach: 

za     - 14 

przeciw    - 0 

wstrzymało się   - 0 

Na sali obrad obecnych 14 radnych. Imienne wyniki głosowania stanowią załącznik do 

protokołu. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła UCHWAŁĘ Nr 28/II/2018 RADY GMINY CZERNICE 

BOROWE z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej 

w sołectwie Olszewiec. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie 

Pawłowo Kościelne. 

Dyskusji nie było. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały 

i poddał pod głosowanie na terminalach: 

za     - 14 

przeciw    - 0 

wstrzymało się   - 0 
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Na sali obrad obecnych 14 radnych. Imienne wyniki głosowania stanowią załącznik do 

protokołu. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła UCHWAŁĘ Nr 29/II/2018 RADY GMINY CZERNICE 

BOROWE z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej 

w sołectwie Pawłowo Kościelne. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie 

Pawłówko. 

Dyskusji nie było. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały 

i poddał pod głosowanie na terminalach: 

za     - 14 

przeciw    - 0 

wstrzymało się   - 0 

Na sali obrad obecnych 14 radnych. Imienne wyniki głosowania stanowią załącznik do 

protokołu. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła UCHWAŁĘ Nr 30/II/2018 RADY GMINY CZERNICE 

BOROWE z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej 

w sołectwie Pawłówko. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie 

Pierzchały. 

Dyskusji nie było. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały 

i poddał pod głosowanie na terminalach: 

za     - 14 

przeciw    - 0 

wstrzymało się   - 0 

Na sali obrad obecnych 14 radnych. Imienne wyniki głosowania stanowią załącznik do 

protokołu. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła UCHWAŁĘ Nr 31/II/2018 RADY GMINY CZERNICE 

BOROWE z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej 

w sołectwie Pierzchały. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie 

Rostkowo. 

Dyskusji nie było. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały 

i poddał pod głosowanie na terminalach: 

za     - 14 

przeciw    - 0 

wstrzymało się   - 0 

Na sali obrad obecnych 14 radnych. Imienne wyniki głosowania stanowią załącznik do 

protokołu. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła UCHWAŁĘ Nr 32/II/2018 RADY GMINY CZERNICE 

BOROWE z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej 

w sołectwie Rostkowo. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie 

Szczepanki. 

Dyskusji nie było. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały 

i poddał pod głosowanie na terminalach: 

za     - 14 

przeciw    - 0 

wstrzymało się   - 0 

Na sali obrad obecnych 14 radnych. Imienne wyniki głosowania stanowią załącznik do 

protokołu. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła UCHWAŁĘ Nr 33/II/2018 RADY GMINY CZERNICE 

BOROWE z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej 

w sołectwie Szczepanki. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie 

Turowo. 

Dyskusji nie było. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały 

i poddał pod głosowanie na terminalach: 

za     - 14 

przeciw    - 0 

wstrzymało się   - 0 
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Na sali obrad obecnych 14 radnych. Imienne wyniki głosowania stanowią załącznik do 

protokołu. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła UCHWAŁĘ Nr 34/II/2018 RADY GMINY CZERNICE 

BOROWE z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej 

w sołectwie Turowo. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie 

Węgra. 

Dyskusji nie było. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały 

i poddał pod głosowanie na terminalach: 

za     - 14 

przeciw    - 0 

wstrzymało się   - 0 

Na sali obrad obecnych 14 radnych. Imienne wyniki głosowania stanowią załącznik do 

protokołu. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła UCHWAŁĘ Nr 35/II/2018 RADY GMINY CZERNICE 

BOROWE z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej 

w sołectwie Węgra. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie 

Załogi. 

Dyskusji nie było. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały 

i poddał pod głosowanie na terminalach: 

za     - 14 

przeciw    - 0 

wstrzymało się   - 0 

Na sali obrad obecnych 14 radnych. Imienne wyniki głosowania stanowią załącznik do 

protokołu. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła UCHWAŁĘ Nr 36/II/2018 RADY GMINY CZERNICE 

BOROWE z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej 

w sołectwie Załogi. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie 

Zberoż. 

Dyskusji nie było. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały 

i poddał pod głosowanie na terminalach: 

za     - 14 

przeciw    - 0 

wstrzymało się   - 0 

Na sali obrad obecnych 14 radnych. Imienne wyniki głosowania stanowią załącznik do 

protokołu. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła UCHWAŁĘ Nr 37/II/2018 RADY GMINY CZERNICE 

BOROWE z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej 

w sołectwie Zberoż. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie 

Zembrzus Wielki. 

Dyskusji nie było. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały 

i poddał pod głosowanie na terminalach: 

za     - 14 

przeciw    - 0 

wstrzymało się   - 0 

Na sali obrad obecnych 14 radnych. Imienne wyniki głosowania stanowią załącznik do 

protokołu. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła UCHWAŁĘ Nr 38/II/2018 RADY GMINY CZERNICE 

BOROWE z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej 

w sołectwie Zembrzus Wielki. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie 

Żebry. 

Dyskusji nie było. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały 

i poddał pod głosowanie na terminalach: 

za     - 14 

przeciw    - 0 

wstrzymało się   - 0 
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Na sali obrad obecnych 14 radnych. Imienne wyniki głosowania stanowią załącznik do 

protokołu. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła UCHWAŁĘ Nr 39/II/2018 RADY GMINY CZERNICE 

BOROWE z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej 

w sołectwie Żebry. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt. 5 

Przewodniczący poinformował, że tym punkcie przyjmowana będzie informacja o stanie 

realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018. 

Przewodniczący Rady – informacja była omawiana na komisjach w obecności Pań Dyrektorek 

z naszych szkół były zadawane pytania, odpowiedzi udzielane, sądzę że wystarczające, ale 

spytam Państwa Radnych czy w wyniku analizy narodziły się jakieś pytania? Bardzo proszę 

Pan Radny Mariusz Kobyliński. 

Radny Mariusz Kobyliński – w tym obszernym zestawieniu brakowało mi informacji bądź 

też nie umiałem ich doczytać ilu uczniów odeszło z naszej szkoły podstawowej w Rostkowie  

i Czernicach Borowych i jakie są tego powody? 

Przewodniczący Rady – ale odeszło do innych szkół? 

Radny Mariusz Kobyliński – do innych szkół nie na terenie nasze gminy. 

Przewodniczący Rady – rozumiem, mieszkają na terenie naszej gminy ale chodzą do innych 

szkół. Pani Sekretarz akurat tutaj tą oświatą zawiaduje i te informacje posiada, nie wiem, Pan 

Wójt może jest w stanie? 

Wójt Gminy – nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie umówmy się, że sprawdzę  

to w oparciu o informacje od dyrektorów lub ewentualnie przez analizę odejścia dzieci  

z poszczególnych obwodów i dam odpowiedź na następnej sesji. 

Przewodniczący Rady – czy taka odpowiedź Pana satysfakcjonuje? 

Radny Mariusz Kobyliński – tak. 

Przewodniczący Rady – dziękuję, czy jeszcze do informacją są pytania? 

Dalszej dyskusji nie było. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie 

przyjęcie informacji: 

za     - 14 

przeciw    - 0 

wstrzymało się   - 0 

 

Na sali obrad obecnych 14 radnych. Imienne wyniki głosowania stanowią załącznik do 

protokołu. 
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Rada Gminy jednogłośnie przyjęła informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 

szkolny 2017/2018. 

 

Ad. pkt. 6 

Przewodniczący Rady poinformował, że punkt 6 dotyczy interpelacji złożonych na piśmie 

 – takowych nie było. 

 

Ad. pkt. 7 

Przewodniczący Rady poinformował, że punkt 7 dotyczy odpowiedzi na interpelacje 

złożonych na piśmie – takowych nie było. 

 

Ad. pkt. 8 

Wójt Gminy złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Radni i Sołtysi otrzymali  

to sprawozdanie z materiałami sesyjnymi. Wójt Gminy przedstawił zebranym uzupełnienie do 

sprawozdania. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

Wójt Gminy przedstawił uzupełnienie do sprawozdania. 

Szanowni Państwo poprzednia sesja odbyła się 19.11.2018 i wydaje się że tego okresu nie dużo 

upłynęło natomiast wiadomo sytuacja końca roku jest stosunkowo dynamiczna i sporo tych 

zmian następuje więc przedstawiając Państwu sprawozdanie z działalności międzysesyjnej  

w tej wersji pisemnej którą Państwo macie na 7 dni przed sesją dostarczane kilka słów 

uzupełnienia abyście Państwo mieli i Państwo radni i sołtysi informacje na bieżąco. 

W temacie przygotowania inwestycji lub ewentualnie remontów krótki komentarz, pogoda 

sprzyja przede wszystkim remontom dróg bitumicznych i stwierdziliśmy, że z racji tego że nie 

było wykonawców i nie uruchomiliśmy skrapiarki w tym sensie że pogoda zrobiła się jesienna 

że masa, emulsja nie zdałaby egzaminu, stąd zdecydowaliśmy się na remont tych dróg 

bitumicznych gdzie jest taka potrzeba masą zakupioną na zimno, której kupiliśmy 4 tony. 

Rozpoczęliśmy te działania w tamtym tygodniu natomiast pogoda w tym tygodniu szczególnie 

sprzyja takim pracom. Obecnie z tego co wiem skończone są Nowe Czernice, ekipa pojechała 

dokończyć prace na Borkowie w kierunku Pierzchał skończą dzisiaj albo jutro i w następnych 

dniach będą robić Dzielin kolonie. Natomiast te drogi które w jakiś sposób są jak np. na 

Kownatach jeśli pogoda będzie sprzyjać będziemy próbowali poprawić tam są zasypane po 

prostu dziury kamieniem łamanym, ktoś to zrobił podejrzewam że sami zainteresowani 

mieszkańcy one się trzymają bardzo dobrze. Wydaje mi się że możemy wytrzymać z tym do 

wiosny jeżeli będzie potrzeba to tez tam uzupełnimy. Natomiast kończymy, został na jeden 

dzień wożenia dróg żwirowych mniej więcej tak to szacuje taką mieszanką z kamieniem 

łamanym tylko na te drogi lepsze na które nie zdążyliśmy dowieźć lub wymagają poprawki 

więc będzie to robione w momencie gdy mrozek będzie stabilizował te drogi tak żeby ciężkie 

samochody nie powodowały dodatkowego zniszczenia. Zresztą z niepokojem patrzę bo 
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gdzieniegdzie zostały buraki jeszcze przy tych drogach i tam będzie potrzebna interwencja na 

bieżąco, tak czy inaczej informuję o tym. 

Natomiast chciałem również powiedzieć, że staramy się by przygotowywać zadania planowane 

już na rok następny. Jedno z nich z tych zadań akcentowanych tak mocno i wyraziście to są 

zbiorniki retencyjne, chodzi o zbiorniki małej retencji, kilka tych zbiorników wybudowaliśmy 

lub poddaliśmy konserwacji natomiast kilka jeszcze czeka. Troszeczkę zmieniło się prawo 

wodne i przepisy prawa mówią w taki sposób, że w ramach konserwacji przynajmniej tak 

dotychczas było, niewymagane są dodatkowe pozwolenia wodno-prawne w tym względzie ale 

w jednym z naborów które w tej chwili jest już ogłoszony jest wymagane pozwolenie wodno-

prawne lub opinia instytucji wydającej pozwolenie wodno-prawne, że nie ma takiej 

konieczności uzyskiwania w przypadku konserwacji. Musimy ta metodę przećwiczyć jest to 

novum bo planowany był do przygotowania zbiornik m.in. w Kosmowie ale nie ukrywam  

że w przyszłym roku będzie nabór tak jak widziałem w LGD Północne Mazowsze więc można 

jeszcze jeden zbiornik przygotować, musimy ta sytuację rozpoznać. Jestem po rozmowach  

z projektantem ale jednocześnie, rozmawialiśmy z Urzędem Marszałkowskim  

w tym względzie którzy za te sprawy również odpowiadają mam jutro dostać opinię po 

konsultacjach jest to dla nich sytuacja jakby nowa. To tak w ramach tych zadań które są 

przygotowywane. 

Natomiast moi drodzy temat kolejny w ramach jakby komentarza. Przygotowywane były i tak 

w opisie jest i występuje że trwają prace przygotowawcze do modernizacji dróg dwóch 

bitumicznych planowanych w Węgrze i Obrębcu, które są jak ser szwajcarski szczególnie 

chodzi o Węgrę. Tu był ogląd sytuacji i była firma która chce to wykonać ewentualnie  

z powierzonej masy bo nie ma wykonawcy, który chciałby to zrobić, po prostu przyjechać 

ułożyć asfalt, chcemy tam po prostu powłokę asfaltową położyć. Co więcej przy tej pogodzie 

nie chcą dać gwarancji, że jeśli nawet by to wykonali to bez gwarancji pora jest jaka jest.  

I w tej sytuacji konsultowałem się, że chyba zrobimy tak że poczekamy z tym remontem do 

wiosny, wytrzymamy te dwa czy trzy miesiące żeby to się w porze lepszej i bardziej 

przewidywalnej działo co wtedy pozwoli nam uzyskać lepsze parametry tej drogi.  

To tak w ramach tego komentarza. 

Moi drodzy to jeszcze jeden temat który chciałem poruszyć. Przygotowujemy z końcem roku 

lub rozstrzygamy przetargi które maja odniesienie do roku następnego. Ogłosiliśmy 

postępowanie na dowóz dzieci do szkół i jesteśmy po, w tym czasie nastąpiło złożenie ofert. 

Natomiast informuje że została złożona tylko jedna oferta i już sporo wyższa w stosunku do tej 

co mieliśmy. Także to pokazuje że ten rok następny może nam przynosić w różnych obszarach 

zwyżkę cen. Jedną ofertę, rozważamy w tej chwili czy przy tym poziomie cen jest ona dla nas 

możliwa do przyjęcia z pozycji planów budżetowych. Natomiast przygotowujemy 

postepowanie w temacie odbioru odpadów komunalnych. Z końcem roku kończy się umowa  

z firmą Błysk, która dotychczas wykonywała tą usługę. Zachęcam co by przed świętami 

posprzątać możliwie najszerzej jako że powiem państwu jaka jest sytuacja. Zmieniła się ustawa 

my to nazywamy ustawą śmieciową. Ona nakłada na nas obowiązek innej segregacji niż 

dotychczas u nas praktykowaliśmy metodę mokre i suche zakładając że suche mogły być razem 

oddawane i na linii sortowniczej już w samej firmie Błysk były one rozfrakcjonowywane  

i w sprawozdaniu nam przekazywano ile mamy foli, szkła i takich innych rzeczy które są 

wymagane. Ustawa nie przewiduje takiej formy, że tak powiem odbioru. To segregacja na sześć 

frakcji powinna nastąpić w samym gospodarstwie domowym w związku z tym musimy się do 
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tego zastosować. Gminy które w oparciu o tą ustawę już rozpisały i rozstrzygnęły sygnalizują, 

zresztą z Panem Przewodniczącym byliśmy na spotkaniu gdzie przypadkowo zaczęliśmy na ten 

temat rozmawiać z Wójtem gminy nie sąsiedniej ale z pobliża, że wzrosły u nich ceny około  

50 procent. Czyli było 22 tyś, w tej chwili przyjęte. Te firmy do których się zwróciliśmy, bo 

przetarg to jest jedno, niezależnie żeby to zostało zauważone staramy się obdzwaniać firmy, 

które potencjalnie mogłyby od nas odbierać. Powiem Państwu że zamieszanie z ustawą trochę 

powoduje u niektórych niechęć do startu i kontraktowania usług na okres dłuższy niż np. rok a 

nawet pół roku albo zachęcają, my nie wystartujemy, a później z wolnej ręki na bieżąco 

będziemy ustalać ceny. Taki system mnie nie interesuje i do tego 14-tego bo do 14-ego mamy 

jakby przyjmowanie ofert, być może przedłużymy jakieś dwa trzy dni żeby dać jak gdyby 

największą informację i szansę na przygotowanie ofert do których jeszcze dzwonimy i firmy 

przekonujemy. Natomiast niestety tutaj nie chcę być złym wróżem ale spodziewam się że ceny 

będą wyższe istotnie, zresztą przykładem są sąsiednie gminy np. Przasnysz która  

w międzyczasie miała pewne problemy z odbiorem w ciągu roku. Nowy kontrakt był sporo 

wyższy niż dotychczasowy więc wydaje się, że to jakby też pokazuje że taka sytuacja może być 

i u nas. 

Moi drodzy chciałem tu podziękować Państwu radnym, że przyjęliście uchwały  

w zaproponowanym właściwie w systemie czy w poziomie. Skutek będzie taki, że podatek 

rolny wzrośnie o 3 % bo tak mniej więcej staram się wyliczyć żeby Państwo mieli tą informację, 

w stosunku do roku ubiegłego. Całe szczęście że ta sytuacja z gusowską ceną która jest 

podawana, ona się bardzo wyrównuje jakby na przestrzeni miesięcy i jest brana z 11 miesięcy 

poprzedzających okres nawet chyba dłużej Pani skarbnik, z ilu miesięcy? Z 11 kwartałów.  

To nam daje stabilny poziom bez względu na hossę która może się dziać lub jakby obniżkę cen 

chwilową co było wcześniej zauważalne. Natomiast w stosunku do podatków od nieruchomości 

i środków transportowych ta podwyżka wynosi mniej więcej 1,6 % do tego co było. Chciałem 

powiedzieć, że sytuacja budżetowa jest taka jaka jest, jest po prostu napięta. Chcemy 

niewątpliwie wykonywać następne zadania planowane czy oczekiwane i sygnalizowane przez 

radnych czy przez sołtysów czy w postaci podań które wpływają do gminy. Natomiast myśmy 

rzeczywiście tutaj można powiedzieć troszeczkę ten budżet doprowadzili do sytuacji 

wysokiego zadłużenia w związku z powyższym jak gdyby z bieżących jakby dochodów 

inwestycje są możliwe, zwiększanie zadłużenia jest praktycznie niemożliwe. Wykonując  

te zadania inwestycyjne związane ze środkami unijnymi osiągnęliśmy wskaźniki maksymalne 

w tym zakresie. W związku z powyższym konsekwencja jest jakby sytuacja, że musimy 

zabezpieczyć na maksymalnym poziomie własne dochody które wynikają z podatków. I teraz 

proszę Państwa informuje, że sytuacja końca tego roku, zresztą sygnalizowałem  

to na komisjach więc jeszcze raz przywołam to tu szerzej, że w tym roku na pokrycie  mimo 

wszystko tej sytuacji) na pokrycie deficytu wynikającego z roku osiemnastego czyli deficytu 

budżetowego tez planowaliśmy zaciągnąć zobowiązanie w postaci kredytu. Natomiast z Panią 

Skarbnik, Pani Skarbnik przede wszystkim monitoruje na bieżąco sytuacje i dochody i wydatki 

jakie wpływają, ponieważ tutaj razem porównujemy to analizujemy również. Ponieważ wydaje 

nam się coraz bliżej jesteśmy takiej decyzji takiej sytuacji, że w ogóle zaciągania kredytu 

w tym roku nie będzie, że z tego miliona złotych nie skorzystamy pomimo że jest w budżecie. 

Wynika to z różnych względów, z dość dobrego wykonania dochodów z tego roku, trzeba 

przyjąć, z niewykonanych niektórych inwestycji, których nie dało się wykonać i w efekcie 

jeżeli uda nam się to wykonać, że ten kredyt nie będzie potrzebny raczej nawet w rachunku 

bieżącym nie będziemy brać więc to by dobrze nas wprowadzało w rok następny aczkolwiek 
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to byłby taki bilans na styk jak ja to nazywam z niewielkim zapasem finansów, gotówki  

na kontach. Chodzi o to że tak jak dotychczas staraliśmy się przejść na nowy rok z nadwyżką, 

załóżmy z taka kwotą która nam stabilizuje początek roku najczęściej to było 200 czy 300 tys. 

zł . W tym roku będzie to zdecydowanie niżej więc jak gdyby na koniec roku i na początek 

przewiduje wielki reżim w płaceniu wszelkich faktur i zobowiązań, te wymagalne oczywiście 

tak natomiast będziemy się starali jak najmniej tych wydatków ponieść. Mówię o tym, żeby 

później nie było że Wójt ma wilka w kieszeni i na nic nie pozwala. Fundusz Sołecki jak 

najbardziej powinien być, musi być wykonany, w związku z powyższym jakby w tym obszarze 

zachęcam sołtysów do monitoringu swoich funduszy tam gdzie jest to niewykonane albo 

wykonuje się ostatnie prace, szczególnie gdzie sołtysi to bezpośrednio nadzorują. Są takie 

przykłady z roku ubiegłego, że wpływa faktura na koniec roku ale np. ostatniego dnia, kiedy 

my zamykamy ruch na kontach i nie byliśmy w stanie zapłacić faktury mimo że w budżecie 

było. Więc prośba jest takowa, żeby te zadania przewidzieć tak, co by nam dać dwa trzy dni 

przed końcem roku na zakończenie tych wydatków i rozliczenie się. Następna sesja budżetowa 

tak naprawdę jeśli się nic nie zmieni planowana jest na 21 grudnia czyli jeszcze przed świętami  

i tak naprawdę na ten czas byśmy chcieli mieć sytuację poukładaną co do grosza na kontach, 

żebyśmy przez okres świąt i w okresie między świątecznym, jakieś tam drobne rzeczy mogą 

się zdarzyć, ale spokojnie zakończyli ten rok. Także tu uczulam i zachęcam aby w tym zakresie 

po prostu jeśli państwo coś gdzieś wykonujecie, jakieś wydatki to żeby te faktury spłynęły 

wcześniej. Gdyby się ta sytuacja stała trudna do wykonania bo z różnych przyczyn tak może 

być to wtedy ewentualnie dopuszczamy jako alternatywny termin 28 grudnia. Dlatego 

sygnalizuje, żebyście sobie Państwo zaplanowali w jakiś sposób ten czas.  

Moi drodzy z Panem Przewodniczącym również odbyliśmy spotkanie z Panem Starostą 

Przasnyskim zresztą i z innymi, burmistrzem czy Wójtami ale chodzi tu o spotkanie ze Starostą 

i rozmawialiśmy o kontynuacji czy rozpoczęciu inwestycji, które są planowane w roku 2019. 

O jakich to inwestycjach mówię: mianowicie w budżecie tegorocznym lub następnorocznym 

naszym zaplanowano budowę chodników w miejscowości Nowe Pawłowo to było w tym roku 

a w Czernicach Borowych w roku ubiegłym. Budżet jakby przewiduje tą sytuację i w tym roku 

i w następnym, w projekcie budżetu też jest to zadanie. Były pisma ze strony starostwa również 

tutaj z panem Starostą rozmawialiśmy bo nastąpiła zmiana na stanowisku starosty że były pisma 

które potwierdzały i deklarowały poniesienie wydatków bo są to drogi powiatowe ze strony 

starostwa przy ewentualnie współudziale gminy więc jakby nawiązaliśmy do tego, 

otrzymaliśmy zapewnienie jakby ta sytuacja była analizowana i na dzień dzisiejszy nie ma nie 

ale Pan Starosta musi się rozpatrzyć i skontaktować z Powiatowym Zarządem Dróg co do 

możliwości wykonania tego zadania i ewentualnie zaplanowania w roku następnym finansów 

na ten cel. Więc wydaje się, że jest to możliwe natomiast część tej rozmowy była nakierowana 

na współpracę w zakresie przebudowy tej najważniejszej drogi osiowej przez Czernice czyli 

drogi 544 tej głównej wojewódzkiej. Tutaj sytuacja jest troszeczkę złożona tzn. wygląda ona  

w taki sposób, że my nie uzyskaliśmy stosownych pozwoleń wymaganych prawem żeby zacząć 

realizować przebudowę odcinka w obrębie miejscowości Obrębiec i Czernice Borowe, chodzi 

o przebudowę asfaltu i chodników. Choć ta inwestycja i tu i tu była w budżecie województwa 

mazowieckiego czyli Mazowieckiego, Zarządu Dróg na rok 2018. Zmiana, po prostu sposobu 

wydawania pozwoleń wodno-prawnych spowodowała przedłużenie (projekty są gotowe) 

pozwolenia wodno-prawnego, a w ślad za tym dopiero pozwolenia na budowę. Efekt jest taki, 

że te zadania nie nastąpiły, natomiast znalazły się w projekcie budżetu i monitorowałem też 

sytuację, prosiłem bo tam była dyskusja na ten temat, odbyłem stosowne spotkania  
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w Mazowieckim Zarządzie Dróg. Udało się to również podtrzymać w zapisie na rok następny 

w roku 19, czyli te zadania w roku 19 są zapisane jeśli chodzi o to żeby je rozpocząć i wykonać. 

Z monitoringu który wykonałem w temacie pozwoleń wodno-prawnych wynika,  

że powinny być na może koniec grudnia może na początek stycznia 2019 wydane. Mam 

nadzieję, że się tak stanie że gdybyśmy wykonali krok następny i wtedy przybliża nas to bardzo 

istotnie do przebudowy tych dróg w tzw. starym systemie. Dlaczego starym w porozumieniu  

z Mazowieckim Zarządem Dróg, Stary system ponieważ pozostała część z przekazów 

medialnych czy innych otrzymaliście będzie realizowana, planowana jest do realizacji przez 

powiat, nasz powiat przasnyski na odcinku Przasnysza z tzw. Ritu czyli krótko mówiąc 

przebudowa na odcinku od Klewek do Wiśniewa, nas by też obejmowała. Z panem Starostą 

rozmawialiśmy na ten temat co by wiedział o tej sytuacji, że chcemy w starym systemie  

z mazowieckim Zarządem Dróg przebudować te dwie miejscowości. Dlaczego? Dlatego że one 

są daleko przygotowane więc wydaje się że powinniśmy to kontynuować. Co więcej jeśli  

to pomniejszy o ileś tam zadanie to myślę że można poprawić standard tej drogi, choćby to też 

ma sens. Więc o jaki standard chodzi moi drodzy. Planowana jest ścieżka rowerowa tylko  

do Klewek w tym kierunku. Sami państwo patrzycie i widzicie było to sygnalizowane, że warto 

by było być może tą ścieżkę ciągnąc aż do Czernice Borowych. Z tak długim odcinkiem jest 

kłopot ale jeżeli i tutaj taki pogląd żeśmy zaprezentowali i myślę że do tematu wrócimy, myślę 

że jest czas na dyskutowanie. Jeżeli ta ścieżka dochodzi do Klewek c to wykorzystując pas 

kolejki wąskotorowej, być może nawet nie w tym programie ale załóżmy docelowo można było 

to widzieć, może trzeba taka sytuacje rozważyć. Moglibyśmy doprowadzić ta ścieżkę do 

Chojnowa na pewno natomiast z Chojnowa do Czernic Borowych pas kolejki który mamy 

przejęty jako Gmina, można byłoby i to konsultowałem z konserwatorem zabytków, jest taka 

możliwość na jego warunkach, pociągnąć aż do Czernic wtedy byłaby zachowana pewna 

spójność. Dlaczego? Kilkoro rowerzystów tu jeździ i może dzieci dojeżdżające do szkół, można 

byłoby zachęcać do tej formy dojeżdżania wydawałoby się w sezonie jesienno-zimowym 

niekoniecznie ale w tych pozostałych jest to możliwe. Wiec tu żeśmy rozmawiali i ten pomysł 

znalazł zrozumienie, nie ukrywam przynajmniej na etapie rozmowy, będziemy do niego wracać 

jak to ewentualnie zrealizować. Teraz kiedy to będzie realizowane, przygotowania już są 

robione więc zakładam w perspektywie dwóch trzech lat mam nadzieję że ta droga będzie  

w budowie natomiast ta przebudowa w obrębie Czernic czy Obrębca mogłaby się stać faktem 

w roku 19 stąd zależy nam na poprawie bezpieczeństwa i wpisaniu tych zadań na te dwa etapy 

w takiej formule. 

Moi drodzy tutaj nie ukrywam że mówię również o tej sytuacji dlatego żeby i informować  

z drugiej strony, cieszę się że na dzisiejszej sesji mamy państwa radnych powiatowych, trzech 

w obecnej chwili ale docelowo czterech radnych z naszej gminy uzyskało mandat radnych  

w Powiecie to jest rzecz niemająca dotychczas miejsca. Zawsze marzyliśmy o jednym na pewno 

ale o dwóch, czasami się ziściło. Tym razem można powiedzieć, że mamy prawie większość w 

tym powiecie jeśli można tak zażartować oczywiście. Tym bardziej, że Pan Paweł 

Szczepkowski jest Przewodniczącym Rady, Pan Leszek Czarzasty jest Wiceprzewodniczącym 

Rady, więc można powiedzieć że mają duży wpływ na radę. W związku z tym liczymy jeśli 

byłaby tylko wola i chęć współpracy w tym zakresie o którym mówię to mam nadzieje, że tą 

współpracę uda nam się w życie wprowadzić i dla dobra mieszkańców i rozwoju tej gminy po 

prostu wykorzystać ta możliwość. Nadmieniam, że radnymi są Pan Mariusz Szempliński i Pan 

Rafał Gotowiec, także czterech radnych to jest taka zdecydowana większość, jeśli chodzi  

o poszczególne gminy. Życzę Panom i gratuluje przede wszystkim zaufania głosów które 
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pozwoliły wam objąć funkcje i życzę dobrej współpracy na rzecz naszej społeczności i mam 

nadzieję że ta współpraca będzie się jak najbardziej układała. To są te sprawy które chciałem 

tutaj państwu przybliżyć także koniec roku to nie tylko czas oczekiwania w kierunku świat ale 

tak naprawdę jeszcze dość intensywnej pracy związanej z zamknięciem roku, przygotowaniem 

inwestycji na rok następny. Dziękuję pięknie. 

Przewodniczący Rady – dziękuję bardzo, może ktoś z Państwa Radnych ma jakieś pytanie 

odnośnie sprawozdania z działalności międzysesyjnej? 

Radny Ryszard Bońkowski – mi chodzi o ten wniosek na temat tego zbiornika retencji na 

Kosmowie, czy ten wniosek napisany jest i czy oddany do oceny czy nie? Pan mówi że będzie 

wniosek na temat zbiornika retencji w Kosmowie i czy ten wniosek napisany jest i oddany do 

oceny czy nie? Czy aby takie że będzie ale jeszcze nie wiadomo kiedy wyjdzie? I druga sprawa 

na temat melioracji czy jakieś można było podjąć działania? Bo tam półtora roku temu ta 

melioracja tak się niby zaczęła poruszać i to i rowy odkopane i tam jeszcze inne cuda robione 

jakoś to umarło, ucichło czy w tej w sprawie jakieś podjął pan działania? Bo nie tylko 

opowiadać ale trzeba wykonywać. Powinny być w jakieś ustalone terminy a druga sprawa 

jeszcze bym prosił żeby pan zrobił harmonogram inwestycji na 2019 rok jakie Pan planuje 

inwestycje w terenie gminy, co będzie robione, kiedy będzie robione jakie koszta tego? Jakie 

nakłady własne? Dziękuję. 

Przewodniczący Rady – dziękuję. Czy Paw Wójt od razu się odniesie? Jeśli są jeszcze inne 

pytania proszę, Pan Wójt udzieli blokiem odpowiedzi. Bardzo proszę pan radny Kołakowski. 

Radny Cezary Kołakowski – mam pytanie do Pana Wójta, niespełna 2 miesiące temu 

remontowaliśmy te wszystkie drogi polne i dzierżawca z miejscowości Węgra tą drogę 

zwyczajnie nam rozjeździł i teraz kwestia czy to można go do odpowiedzialności pociągnąć? 

Mówię to jest zniszczone totalnie tak można to było robić jak były mrozy no ale no nie wiem 

czy była kwestia nieprzemyślana, wiemy co to jest za człowiek, chciałbym żeby się Wójt 

ustosunkował do tego jakoś. 

Przewodniczący Rady – dziękuję bardzo tak płynnie przeszliśmy już do punktu 9 wolne 

wnioski bo to już tak bardziej w tym miejscu. 

 

Ad. pkt. 9 

Wolne wnioski zapytania. 

Sołtys Tadeusz Bartołd - Panie Przewodniczący Szanowna Rado Panie Wójcie ja w imieniu 

swoim i mieszkańców sołectwa chciałbym przypomnieć zgodnie z Pana tutaj wypowiedziami 

o realizacji tego punktu dotyczącego wiaty przystankowej w Zalesiu. Następny jeśli jestem już 

przy głosie chciałbym też przypomnieć o rozsunięciu tej ziemi tam przy świetlicy, czyli krótko 

mówiąc trochę porządku do zrobienia z tą ziemią przy tej świetlicy która też była tam 

planowana. Z bieżących spraw która się aktualnie pojawiły na terenie naszego sołectwa to jest 

modernizacja linii energetycznej. Oczywiście przy tej okazji pojawiły się przekopy szczególnie 

zwracali się, szczególnie jeden Pan o poprawienie tej drogi, chodzi o drogę od świetlicy  

w kierunku drogi powiatowej Czernice - Zalesie Czyli krótko mówiąc o ten odcinek  

- żwirówkę. Powiem że glina została wyciągnięta do wierzchu prawdopodobnie będzie 

wymagała przykrycia właśnie tym posypaniem jakimś tam tłuczniem i teraz kwestia naprawy 
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tego czy to jest nasze zadanie jako Gminy prawda czy też wykonawcy inwestycji? Kto poniesie 

koszty? Ale jak tak czy inaczej trzeba było to w jaki sposób to zaplanować i jeszcze tą drogę 

poratować no bo w takim stanie po tym przekopie no będzie za chwilę bardzo brzydka gdy już 

puściły po prostu te mrozki. Także glina która ujawniła się na powierzchni będzie źle wpływała 

na dalszą eksploatację drogi. Dziękuję bardzo.  

Przewodniczący Rady – dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana sołtysa Majewskiego. 

Sołtys Jarosław Majewski – najpierw do Pana Wójta, taka padła kiedyś deklaracja że wioska 

z największą frekwencją, jakieś tam granty będzie miała nie wiem czy to jest obliczone czy nie. 

Drugie chciałem się zapytać jakie były ceny tego materiału wyznaczonego na te drogi? I trzecie 

odpady elektroniczne kiedy można oddawać? I jeszcze te drogi które były wożone to były 

rozumiem z funduszu sołeckiego. A gdzie można się dowiedzieć, od kogo ile jeszcze zostało? 

Może jeszcze jedno takie pytanie do Panów Radnych Powiatowych. A ta droga na Węgrę, 

Olszewiec wiadomo że jest miejscami zrujnowana, tam jakieś były oznaczone miejsca gdzie to 

jest zepsute no i na razie jest cisza to bodajże już się kończy gwarancja albo już się skończyła 

także może było się tym zająć dziękuję bardzo.  

Przewodniczący Rady – dziękuję bardzo. Może Pan Wójt będzie odpowiadał? Za chwilę drugi 

blok pytań bo za dużo będzie. Bardzo proszę panie Wójcie  

Wójt Gminy – zapisuje w punktach i może być za chwilę że połowy już nie będę wiedział  

co zapisałem, więc wniosek tutaj pana radnego Bońkowskiego: czy przygotowany jest wniosek 

w temacie tego zbiornika? No właśnie z mojej wypowiedzi wynikało że jest przygotowywany 

czyli w otoczeniu jak gdyby teraz sprawdzamy, prawnym Jakie dokumenty są wymagane  

a w ślad za tym dopiero przygotowanie wniosku on jest ewentualnie do złożenia z końcem  

roku. Natomiast my przygotowujemy go na bazie wniosku który był już przygotowany w latach 

wcześniejszych. Kilka lat temu 3 czy 4 wnioskowaliśmy o ten zbiornik już jeden raz w ramach 

tak zwanego LGD i no nie było to zrealizowane po prostu wniosek upadł, środków nie 

dostaliśmy. W związku z powyższym po takim czasie zmieniły się przede wszystkim ceny 

usług i trzeba to wszystko zweryfikować i stan prawny to jest jeden temat. W temacie melioracji 

prace które tam wykonywane są na Pawłowie i Kosmowie to jest jakby konserwacja rowu  

w oparciu o tutaj jakby współpracę samych rolników ze sobą. Natomiast nie ulega wątpliwości 

że staram się to w jakiś sposób wspomóc i koordynować tak żeby nie było to problematyczne, 

żeby złagodzić jakby jakieś tam problemy, które się pojawiają, więc powoli jest to wykonywane 

i w tej chwili tam do tego właśnie stawu doszedł ten rów. Zrobione są również przejazdy, 

przyczółki, przez tenorów i teraz jeśli będzie wola rolników dalej to kontynuować z tego co 

wiem chyba tak to wydaje mi się że no nie na pewno już nie w tym roku bo wiosenne roztopy 

mogą nam troszeczkę jakby no popsuć to wszystko z resztą w tej chwili teren się zrobił 

uwodniony więc pewnie to będzie już wiosna natomiast wydaje się że bardzo praktyczną  

i właściwą rzeczą byłoby wykonać jeśli by się udało to ten właśnie remont czy konserwację czy 

renowację jak zwał tak zwał tego zbiornika w Kosmowie. Miałoby to duże znaczenie dla 

wyhamowania tej wody spływającej rowem tak żeby to w jaki sposób funkcjonowało. 

Niezależnie od tego wiadomo że tej wody jest coraz mniej i ten sygnał jest przekazywany tutaj 

do nas również że powinniśmy bardzo mocno myśleć w tej chwili o retencji, zatrzymywaniu 

wody w terenach rolniczych. W temacie tej bieżącej melioracji czy konserwacji rowów 

natomiast o meliorację będziemy cały czas zabiegać. W tej chwili były przygotowane 

skompletowane złożone wnioski z obszaru właśnie Jastrzębca tam gdzie nie było jeszcze 
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melioracji, mówię o drenacji w tej chwili bardziej, Kosmowa właśnie Kadzielni i to zostało 

złożone do Mazowieckiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, ta struktura przestała 

istnieć z końcem tamtego roku te wnioski zostały przełożone do Polskich Wód które nadzorują 

ten temat. Póki co leżą, nikt jakby na dzisiaj nie ruszył tego tematu i nie zaplanował tych zadań, 

ale trzeba będzie to monitorować cały czas zachęcać i tutaj mamy jakby poparcie i sygnały że 

ten zadanie jest zauważone będzie rozważane w jakiejś perspektywie do realizacji.  

Natomiast moi drodzy jakie inwestycje będą wykonywane to kolejna część pytania które panu 

tutaj Pan Bońkowski zadał. Myślę że jak Pan już otrzymał ten budżet, a otrzymał już kilka dni 

temu to pewnie poświęcił ileś czasu na jego analizę i popatrzył jakie tam inwestycje występują 

jeśli nie popatrzył to niech popatrzy będzie łatwiej wtedy dyskutować na temat tych zadań. 

Natomiast do tego tematu jakby inwestycyjnych zadań wrócimy pewnie na sesji budżetowej 

która będzie właśnie następną sesją zaplanowaną w tym roku. 

Teraz temat żwirowych dróg i ewentualnych zniszczeń Powiem tak jeśli to jest zwyczajowe 

użytkowanie drogi no to niestety trudno tutaj wymagać żeby ktoś się zajął, naprawiał tak jeśli 

musiał przejechać to przejechał czy z obornikiem czy z jakimś tam tonażem bo coś tam wiózł 

w tym okresie rzeczywiście jest tak że, jest czas wywożenia obornika czy załóżmy buraków  

i wiemy że no inaczej się nie da no musi to nastąpić. Prosimy to zawsze o rozsądek żeby  

w jakiś sposób po sobie trochę sprzątać natomiast tej sytuacji nie unikniemy i w jakiś sposób 

staramy się pomagać czy nawet jeśli w okresie tego włożenia buraków trzeba zadysponować 

jakieś dodatkowe tony tego kruszywa na drogę czy dla wzmocnienia to staramy się to robić. 

Natomiast to mówimy o zwyczajowym normalnym funkcjonowaniu jeżeli tam jest gdzieś 

inwestycja ja wiem że podpisywałem na ułożenie kabla w obrębie drogi, to wykonawca musi 

przywrócić stan sprzed remontu. Czyli jeśli tam jest błoto to pojedziemy na tą drogę zobaczymy 

na pewno przed odbiorem jeśli tam jest glina na wierzchu to musi ją uprzątnąć i dowieść 

materiałów bo to nie ma tak. My możemy że tak powiem tutaj zabezpieczać to po nazwijmy to 

swoich mieszkańcach czy osobach które użytkują w normalny sposób. W temacie dróg jeszcze 

bieżącą sytuację ma pan Zdzisław Kocięcki, on dysponuje samochody i wie ile tam pojechało 

czasami ja mu tam potrafię troszeczkę zamieszać i gdzieś po interwencji dołożyć według 

potrzeb. Więc to u niego, myślę że na koniec tego tygodnia będzie to z grubsza już oszacowane 

wszystko natomiast tam na waszą drogę to jeszcze planuje dowieźć przynajmniej do pana 

Jakubowskiego jeszcze w sumie dwa samochody bo ten pierwszy odcinek jest przykry niestety 

i jeszcze tak tam musimy troszeczkę jeszcze to wzmocnić bo jest za cienka chyba warstwa i to 

się rozpada Więc staram się też na bieżąco sprawdzać żeby po prostu zareagować odpowiednio 

szybko.  

Teraz wracam do tematu grantów. Nie obliczyłem jeszcze ale słowo powiedziane się liczy więc 

myślę że poproszę panią Jadzię która odpowiada za te sprawy żeby nam dokonała 

podsumowania które to z sołectw wybiło się frekwencją wyborczą na pierwsze miejsce i słowo 

się rzekło tam fundusz sołecki będzie wzmocniony inwestycją gminną lub inne jakieś potrzeby 

będą preferowane. Natomiast powiem państwu szczerze czy miało to znaczenie, podsumuję to 

tylko bałem się najbardziej rzeczy następującej. Ponieważ u nas te wybory były średnio 

emocjonujące atmosfera nie była podgrzana była aż tak wysoko ze względu na to, że to tak się 

ułożyło jak nigdy dotąd że faktycznie i do Rady było tych Kandydatów nie za dużo i Wójt też 

był jedyny w tym względzie to bałem się że ta frekwencja będzie słaba. Ona wyszła na poziomie 

54% średnio w gminie, lepiej niż 4 lata temu kiedy jakieś tam igrzyska przepraszam że mówię 

igrzyska ale one nas ożywiały wszystkich. W związku z powyższym Powiem krótko to chyba 
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świadczy o dobrej jakby dojrzałości obywatelskiej ludzi, a skutek jest między nimi taki moi 

drodzy że mamy czterech radnych, bo gdyby ludzie nie poszli na wybory to Ci Radni też by nie 

mieli szansy uzyskać głosów bo jednak trzeba przyjąć że najwięcej chyba dostali od naszych 

mieszkańców. Takie założenie czyniłem więc wydaje się że to w jakiś sposób też przyniosło 

ten skutek także to trzeba chylić czoło przed wyborcami, że udało się ich zmobilizować i jest 

tak jak jest. Także wydaje się że sytuacja dla nas korzystna.  

W temacie śmieci muszę sprawdzić i jak to jak coś to na stronie ogłosimy, chciałbym żeby te 

elektrośmieci bo Błysk który kończy umowę nie chciałby już nic zabierać. Stąd też 

wielkogabarytowe rzeczy też nie chciał przyjąć na śmietnik, tutaj na tak zwany PSZOK. Ja 

zadzwonię jak jeszcze dzisiaj zdążę jak nie to jutro dam odpowiedź do pana Majewskiego  

o konkrety i umieszczę na stronie. Jeśli wyznaczymy jakiś czas na odbiór to po prostu 

szybciutko je podacie kto ma na PSZOK, będę chciał taką metodę zastosować że przywozicie 

do Czernic, a my znajdziemy odbiorcę tych elektrośmieci.  

Jeszcze wiata Przystankowa w Zalesiu przyjmuję do wiadomości w wolnych wnioskach, mam 

nadzieję że wreszcie to zrobimy bo to się wlecze i tak samo to rozsunięcie ziemi jak się tam 

pojawimy to już będzie ta praca szła więc wydaje mi się że to po prostu mam nadzieję że przed 

świętami się to uda zrobić Natomiast odpowiedź na modernizację linii już dokonałem. Dobrze 

to byłoby mniej więcej tyle. Ja tylko poinformuję tutaj mam już podpowiedź się że tak powiem 

ściągę w odpowiedzi na pytanie Pana Mariusza Kobylińskiego zostało zadane elektronicznie 

świat się szybko że tak powiem tutaj porusza więc jest odczyt takowy odczytuje to ślad za 

informacją 23 uczniów z obwodu Czernice Borowe pobiera naukę poza szkołą, natomiast 15 

uczniów spoza obwodu pobiera naukę w Czernicach czyli z poza obwodów to głównie będzie 

obwód pewnie Węgry. Rostkowo 56 uczniów pobiera naukę poza obwodem w tym 22  

w Czernicach, czyli do Czernic wpłynęły te osoby, a reszta na zewnątrz i pewnie szkoły 

Przasnyskie. Natomiast 15 uczniów spoza pobiera naukę w Rostkowie czyli do Rostkowa 15 

osób przyszło z zewnątrz pewnie ta informacja wymaga trochę dłuższej analizy więc ja tak na 

bieżąco tylko informuję w wersji pisemnej informacje przekaże zgodnie z deklaracją. Dziękuję 

pięknie.  

Przewodniczący Rady – dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani Radna pani Ania.  

Radna Anna Dzierzęcka – ja mam takie pytanie odnośnie przystanku przy drogach 

Powiatowych czy to leży w gestii Gminy czy Powiatu? Jeżeli tak to tutaj z uwagi na to że mamy 

Radnych Powiatowych to bym prosiła żebyście nie wiem jakoś zwracali uwagę. Tak ja tutaj 

akurat wiem Grójcu, Olszewcu że ten teren przy tych przystankach jest nie zawsze zadbany też 

ta kostka jest obrośnięta trawą także no nie wiem właśnie do kogo to należy. Jeszcze druga 

sprawa znaczy to może nie pytanie tylko taka uwaga bo jeżdżąc obserwuję że mimo to że nie 

płacimy za śmieci od ilości ile mamy tam w tych koszach tylko do osób ile jest w danym 

gospodarstwie to ciągle te śmieci się w lasach pojawiają teraz też jadąc widziałam. Wcześniej 

było czysto już w lesie tutaj Czernickim teraz znów są śmieci wyrzucone także no nie wiem to 

chyba musimy mnie wiem jakoś nagłaśniać rozmawiać z ludźmi edukować bo w tym roku nie 

było grzybów nie chodziłam po lasach ale rok temu to też po prostu w tych lasach gdzieś tam 

w Pierzchałkach są te śmieci przy drogach wyrzucane. Dziękuję. 

Przewodniczący Rady – dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pan Tomaszewski.  



str. 26 

 

Radny Tomaszewski Andrzej – tak krótko może chciałem coś zasugerować bo jeżeli mamy 

tutaj robić tą ścieżkę rowerową, to może pomyśleć również o gazyfikacji naszej gminy  

w jednym pasie i za jedną robotą. Dziękuję.  

Przewodniczący Rady – dziękuję bardzo czy jeszcze jakieś pytania Bardzo proszę pan radny 

Tyburski.  

Radny Tyburski Mariusz – chciałbym zwrócić uwagę na wodociąg w Pawłowie Kościelnym 

bo jest problem z wodą jaka płynie do mieszkańców. Tu się skarżą już nie pierwszy rok co 

prawda, no i chciałbym też zwrócić uwagę na ciśnienie jakie jest w hydrantach ponieważ to 

kilka takich nieprzyjemnych sytuacji zaistniało, no i był problem z tą wodą, bardziej z tym 

ciśnieniem. Dziękuję.  

Przewodniczący Rady – dziękuję bardzo jeszcze Pan Radny Kołakowski.  

Radny Cezary Kołakowski – jeszcze mi jedna rzecz uciekła  na ulicy Długiej druga studzienka 

ja mówiłem o tym Wójtowi, pewnie zapomniał ale widzę że ta brygada już zaczęła prężnie 

działać to warto by było właśnie nad tą studzienką się pochylić bo ona strasznie wychodzi do 

wierzchu, za chwilę w zimę będzie jechał pług śnieżny i no i pewnie dojdzie do wyrwania tego 

tak także jak ta brygada działa to warto by było skierować ją do nas. Dziękuję. 

Przewodniczący Rady – dziękuję bardzo czy jeszcze jakieś pytania Bardzo proszę Pan 

Przewodniczący Rady Powiatu.  

Przewodniczący Rady Powiatu – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Państwo Radni 

chciałbym w tym momencie może podziękować w imieniu nas wszystkich którzy zostaliśmy 

wybrani do Rady Powiatowej w Przasnyszu, za wszystkie głosy, za to że państwo poszliście na 

te głosowanie, że wybraliście nas. Zmieniły się władze jeżeli mówimy tutaj o powiecie, rządzi 

teraz koalicja PIS PPP Porozumienie Ponad Podziałami. Myślę że budżet, który na dzień 

dzisiejszy otrzymaliśmy to był budżet, który był chwalony przez poprzednią jeszcze władzę 

czyli poprzednią koalicję, natomiast na pewno w tym budżecie, który będzie jeszcze 

zatwierdzany na następnej sesji czy tam na kolejnych sesjach Powiatu Przasnyskiego na pewno 

skłonimy się tutaj do próśb Państwa. Jeżeli chodzi o naszą gminę będziemy wspierać na pewno 

działania Wójta Gminy, przewodniczącego Rady Gminy tutaj na terenie powiatu czy na terenie 

gminy Czernice Borowe. Natomiast jest na pewno jest do rozmowy i jeżeli chodzi o tą ścieżkę 

rowerową, która jest zaproponowana tutaj dobry pomysł pana Tomaszewskiego jeżeli na 

przykład byśmy robili tą ścieżkę rowerową czy od razu nie można by było podciągnąć nitki 

gazu na terenie gminy Czernice Borowe żeby dwa razy tej samej inwestycji po prostu nie kopać 

jeszcze raz później za rok czy za 2 lata po prostu nie przekopywać tej samej ścieżki rowerowej 

jeszcze raz. Natomiast na pewno wszystkie inwestycje które będą prowadzone na terenie 

powiatu przasnyskiego będą to inwestycje które będą przemyślane, które tak naprawdę będą 

konsultowane z mieszkańcami gminy bo tak naprawdę to mieszkańcy gminy decydują co chcą, 

żeby powiat coś zrobił na terenie ich miejscowości. Na pewno będziemy tutaj z Panem 

Przewodniczącym Rady Gminy rozmawiać na temat tych inwestycji, na pewno będziemy 

rozmawiać z mieszkańcami gminy, myślę że to jest nas dosyć duża grupa bo czterech i pomimo 

tego że jesteśmy tam z innych ugrupowań czy jesteśmy w koalicji czy nie natomiast dla dobra 

gminy będziemy pewne rzeczy chcieli razem wspólnie zrobić. Powtarzam jeszcze raz na pewno 

te inwestycje będą inwestycjami przemyślanymi, skonsultowanymi z mieszkańcami gminy nie 

tylko nie tylko z wójtem, bo mieszkańcy gminy na pewno nieraz mają inne propozycje  
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i te propozycje nie muszą się akurat tutaj no być jednakowe. Natomiast ze swojej strony mogę 

tylko powiedzieć że jeżeli chodzi o to o co pani Dzierzęcka nas zapytałajak jest z tymi z tymi 

przystankami zatoczkami. Na pewno zatoczki są pod powiat i tutaj w zeszłym roku Rafał 

Gotowiec mówił że były pryskane. Natomiast w tym roku na dzień dzisiejszy no widać że nie 

było pryskane tak samo jest problem z zakrzaczeniem jeżeli chodzi o drogi powiatowe my 

zgłaszaliśmy, będziemy zgłaszać ponieważ tych zakrzaczeń jest dosyć dużo i później przyjdzie 

okres zimowy i śnieg wiadomo będą się tworzyły zaspy będzie problem z dojazdami, 

utrzymaniem tych dróg w takim na takim poziomie żeby były przejezdne. Dlatego tutaj pewne 

rzeczy będą na bieżąco robione natomiast ze swojej strony mogę powiedzieć tyle że my dopiero 

wchodzimy w temat tego wszystkiego, część rzeczy możemy zrobić od razu natomiast część 

rzeczy no w tym budżecie się nie da zrobić, bo budżet się kończy mamy grudzień i tak naprawdę 

drugi budżet na 2019 rok jest już uchwalony pewne jakieś przesunięcia będą w tym budżecie 

natomiast no też potrzebujemy chwilę czasu żeby spojrzeć zastanowić się co dalej będziemy 

chcieli zrobić i na pewno tutaj w tej sprawie będziemy rozmawiać z przewodniczącym. 

Natomiast na pewno będzie potrzebny wkład Gminy jeżeli chodzi o inwestycje tutaj wszystkie 

inwestycje które będą prowadzone na terenie Powiatu Przasnyskiego na terenie Gminy 

Czernice Borowe na pewno będą z wkładem gminy, inaczej takie inwestycje nie będą miały 

miejsca i tutaj czy budżet gminy Czernice Borowe sprosta tym wszystkim inwestycjom?  

Z mojej strony to tyle jeżeli chodzi o zapytania ja przyjmuje w Starostwie Powiatowym 

interesantów w każdy wtorek od 15:00 do 17:00, możecie państwo przychodzić i zgłaszać swoje 

propozycje dziękuję bardzo.  

Przewodniczący Rady – dziękuję bardzo. Czy pan panie Leszku? Bardzo proszę.  

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Panie Przewodniczący ja ze swojej strony chciałbym 

serdecznie podziękować za zaproszenie nas na dzisiejszą sesję Rady Gminy. Szanowni państwo 

od wyborów samorządowych minęło około dwóch miesięcy, ja ze swojej strony chciałbym 

serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom gminy Czernice Borowe, gminy Krasne, 

gminy Przasnysz za oddany głos na moją osobę jednocześnie chciałbym również wszystkim 

państwu podziękować za uzyskany mandat zaufania. Szczególnie chciałbym pogratulować 

moim kolegom z Rady Powiatu, panu Pawłowi Szczepkowskiemu mu Rafałowi Gotowiec  

i Mariuszowi Szemplińskiemu. Tak jak już padły wcześniej słowa jest z nas czterech, a więc 

możemy zrobić dla naszej gminy 4 razy więcej. Z kolei z tego miejsca chciałbym również 

Państwa zapewnić o tym że będę za wszelką cenę dążył do tego będziemy razem wspólnie  

z kolegami z rady powiatu dążyć do tego, aby relacje pomiędzy Powiatem Przasnyskim,  

a gminą Czernice Borowe układały się jak najlepiej. Co do pytań które dzisiaj padły odnośnie 

przystanków, zatoczek, dróg powiatowych, proszę nam wierzyć zaprzysiężenie miało miejsce 

19 listopada czyli po prostu to jest to niecały miesiąc. Postaramy się te sprawy jak najszybciej 

załatwić, przypomnieć i dla państwa dla naszej gminy zrobić jak najwięcej Jeszcze raz dziękuję 

ślicznie za oddany głos i dziękuję panie przewodniczący za zaproszenie. 

Przewodniczący Rady – dziękuję bardzo. Dziękuję za przybycie Panom ze swojej strony 

powiem, że będę Was zapraszał na każdą sesję. Pan Wójt teraz bardzo proszę.  

Wójt Gminy – odniosę się moi drodzy jeśli można, dziękuję pięknie za tą deklarację 

współpracy i cieszy nas to mam nadzieję wszystkich bardzo. Natomiast tutaj jak wrócę do tych 

zadanych pytań i jakby przybliżę. Właściwie temat zatoczek i przystanków był już 

wydyskutowany rzeczywiście, potwierdzam że zatoczka chodnik to jest sprawa pasa 



str. 28 

 

drogowego i tutaj powiatu natomiast sama wiata przystankowa należy do nas tak naprawdę czy 

to zadbanie oto i na drogach powiatowych i gminnych i wojewódzkich również to jest nasza 

jakby domena. Kiedyś była szansa jak było za czasów tak zwanego PKSu czy firm które 

zajmowały się komunikacją publiczną oni często dzierżawili nam te przystanki, że mogą się 

tam zatrzymać, tak powinno w praktyce być że każdy przewoźnik za dzierżawę tego przystanku 

i możliwość zabrania ich klientów tak można powiedzieć płacił jakieś tam drobne pieniądze ale 

te czasy niestety minęły bezpowrotnie. Nie ma kto płacić w związku z tym jak gdyby nie można 

nawet tworzyć budżetu na utrzymanie tych przystanków takiego odrębnego w tym względzie 

związku z tym po prostu przystankami jako budowlami czy wiatami się my, staramy się to 

naprawiać, remontować. Problem nierozwiązany jest ciągle jednego ale raczej to należy do nas 

i to przechodzę do punktu drugiego – śmieci ogólnie jako takich bo generalnie powinno się tam 

ustawić jeszcze kosze na śmieci systematycznie odbierać i to nie ulega wątpliwości powinno 

być również wykonywane przez nas jako gminę. Faktem, że jakby przystanki w tej chwili coraz 

mniej są oblegane no dzieci szkolne głównie to nie ulega wątpliwości no i staramy się tutaj 

wpływać żeby te śmieci tam nie lądowały tylko po prostu były zabierane czy do domu czy po 

prostu w szkole do śmieci do śmietników, które są tam poustawiane. Natomiast temat śmieci 

ogólnie rzeczywiście problem występuje że mimo tego że jest powszechne opodatkowanie 

nazwijmy to tak w temacie śmieci to te śmieci zostają i powiem państwu że czasami to 

rzeczywiście może i denerwować. Śmieci na szlakach komunikacyjnych w jaki sposób się 

znajdują nie próbuje nawet zrozumieć, ktoś z głupoty wyrzucił przez okno tak załóżmy ale 

spotyka się czasami całe reklamówki tych śmieci czyli tak jakby ktoś trudził się, przygotował 

te śmieci do wywiezienia i zrobił potem to co jest chyba najgorsze wyrzucił je po prostu 

przypadkowo. Kiedy można byłoby się zatrzymać przy jakimś kontenerze nawet czy gminnym 

czy leśnym i wyrzucić tam. Staramy się to systematycznie sprzątać. Natomiast największą 

jakby też bolączką jest to że są niektóre miejsca „naznaczone śmieciami” wcześniej nie chce 

powiedzieć inaczej typu las Czernice Nowe czy las w kierunku Pawłowa czy Pierzchały już nie 

wspomnę bo tam na grzyby najmniej chodzę więc nie widzę i boli najmniej ale wiem doskonale, 

że są, nieraz tam się też zapuszczę i widać, że są różne rzeczy po prostu zostawione w tych 

samych miejscach zwyczajowo czyli ludzie się tak po prostu przyzwyczaili że tam się wywozi 

śmieci. Będziemy się starali to napiętnować i szukać sprawców ponieważ oprócz tego co teraz 

mówię ja wiem, że w kilku wyrobiskach mniej lub więcej przybywa śmieci. Staramy się 

prosimy żeby tam nie wywozić rzeczy jeśli ktoś nawet musi to załóżmy niech to będzie coś 

typu karpa typu coś bezpiecznego typu gruz mieszany ziemią, wtedy można to nazwijmy to 

zaakceptować jako materiał do nawet rekultywacji. Ale jeżeli tam są dość powszechnie 

stosowane folie i takie inne rzeczy to musimy to wyłapywać i rozpoczęliśmy to, chciałem 

powiedzieć że za kupujemy fotopułapki w tej chwili i stawiamy tabliczki tam gdzie 

uporządkowane jest w tej chwili Kosmowo na przykład tam są zamówione tabliczki za chwilę 

będą - zakaz wywożenia śmieci ale również rotacyjnie będą się pojawiały tu i tam fotopułapki 

po prostu musimy zacząć od ludzi wymagać. Ja już wspomniałem temat dróg który przy tamtej 

sesji tutaj informowałem czy sygnalizowałem natomiast z tymi śmieciami również po prostu 

no ktoś powiedział mądrze w taki sposób nie tam jest porządek gdzie jest dużo sprzątających 

tylko tam gdzie jest mało śmiecących i to jest sytuacja do której musimy dążyć jeśli 

świadomość z jednej strony ludzi była większa z drugiej strony niektórzy no w inny sposób się 

nie zachowają jeśli ich do tego nie przymusimy jakąś powiedziałbym no uciążliwością typu 

kara czy przynajmniej napomnienie to wtedy może unikniemy bo inaczej będzie chyba ciężko 

to egzekwować. To w temacie śmieci.  
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Natomiast w temacie tutaj uwagi Turowo jak najbardziej tutaj a chciałem powiedzieć że ten 

temat kolejki to tak jak sygnalizowane było wcześniej z jednej strony jakieś tam elementy 

infrastruktury w celach załóżmy atrakcji turystycznej czy jak zwał tak zwał natomiast  

z drugiego punktu widzenia to jest pas ziemi o tym zawsze mówiłem transmisyjnej do 

wszelkich mediów i ewentualnie innych elementów i teraz trzeba mieć świadomość że ten pas 

jest dość szeroki on jest tak naprawdę około 8 metrów średnio czasami ma 10 czasami zdarzają 

się przewężenia 6-metrowe i tak naprawdę to powiem państwu że z i z jednej i z drugiej strony 

jest przynajmniej dwa czasami 3metry przestrzeni. Sam tor kolejki to 750 podkłady 150 plus 

trochę nasypu czyli zamyka się gdzieś w 2,5m do 3m. Reszta jest wolna i teraz przy dobrej woli 

nawet rolnika jeżeli gdzieś tam przewężenia są czy możliwe się zdarzają rzeczywiście to można 

byłoby oczywiście, że umieścić ścieżkę rowerową, próbować przynajmniej i jak najbardziej 

gaz. Taki zamysł oczywiście przyświeca ja też mówiłem państwu że zrobiłem kiedyś w roku 

ubiegłym taki wyjazd Studyjny do konkretnie Piaseczna gdzie dosłownie w kolejce 

wąskotorowej umieszczono kilkanaście kilometrów rury gazowej. Do nas ta rura będziesz szła 

rzeczywiście niskim ciśnieniem więc nie wymaga głębokiego zakopywania i wydaje się bo ten 

obszar jest pamiętajmy - obszar chroniony przez konserwatora zabytków. Natomiast jeżeli by 

to pozostawało w synergii, no w Piasecznie też jest zabytkowa kolejka i dało się, więc zakładam 

że jakby przez analogię pewnie udałoby by się i tu uchwycić tą sytuację co więcej same pożytki, 

bo jeśli nawet ta materia w postaci torów miałaby zostać przez jakiś tam czas w taki bliższy czy 

dalszy nieważne to w skrajni tego pasa można spokojnie położyć załóżmy gaz przy okazji 

porządkując teren czyli jakby dwa nurty są załatwione z jednej strony, konserwator ma 

uporządkowanie załóżmy obiektu, a z drugiej strony pewnie postawi wymogi - proszę ścieżka 

nie asfaltowa na przykład ale szutrowa. Myślę że to jest też dopuszczalne w wielu 

miejscowościach obserwuje, jest to spotykane i wcale możliwe i wcale nie takie drogie bo 

szutrową nawierzchnię można spokojnie konserwować wcale nie gorzej jak bitumiczną. To jest 

jeden temat, w temacie właśnie tej gazyfikacji powiem tak, my złożyliśmy do PGE takie jakby 

deklaracje współpracy, złożyliśmy również ankiety mówiące jakie jest według nas oceniane  

i szacowane zapotrzebowanie na gaz głównie chodzi o instytucje publiczne: typu szkoła, typu 

gmina, typu ośrodek zdrowia więc na tej podstawie stwierdzono że jeśli byśmy dołączyli tutaj 

jeszcze indywidualnych odbiorców w miejscowościach szczególnie o zwartej zabudowie to ta 

instytucja wyrażała wolę rozpoczęcia w kolejności po Przasnyszu w perspektywie nieodległej 

gazyfikacji naszej gminy. Szacunki mówimy o roku 2022 – 2025 ale przygotowania powinno 

się zacząć odpowiednio wcześniej bo i konserwator i tak dalej więc wydaje się, że możemy  

w tym kierunku jak najbardziej zmierzać dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców bo ten 

program związany z emisją spalin jest właściwe dla całej Polski aktualny. My w tej chwili lada 

dzień zamontujemy czujnik to też wspominałem powietrza na budynku urzędu gminy po to 

żebyśmy namacalnie zobaczyli jakie my mamy powietrze. Z mapy ogólnej Polski wynika że 

mamy je złe natomiast jak to w praktyce jest u nas w Czernicach zobaczymy wkrótce. Oprócz 

tego czujnika, który będzie namacalnie świecił takim czy innym kolorem po prostu będzie to 

też umieszczone na mapie Polski i można będzie odszukać Czernice Borowe i zobaczyć jakie 

mamy danego dnia powietrze w tej miejscowości. A to jest skutek taki moi drodzy że po jakimś 

tam wykonaniu iluś tam inwestycji w zakresie pieców ekologicznych tu najczęściej dominował 

eko pellet tak zwany to ludzie teraz wyczekują bo tak naprawdę jeśli rozstrzygniemy temat 

gazyfikacji to część osób z tego przynajmniej z rozmów wynika że będzie zainteresowana 

przede wszystkim gazem ziemnym, który być może jest najstabilniejszy przynajmniej cenowo 

jako że pellet poszedł do góry, węgiel rośnie do góry tak fotowoltaika i pompy ciepła ciągle są 

bardzo drogie więc wydaje się, że jest to jakaś tam alternatywa będziemy tu rozważać jak 
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najbardziej i wtedy będziemy wnioskować o ułożenie w pasie kolejki wąskotorowej. Nie ulega 

wątpliwości że jest to dla rolników najmniej uciążliwe bo nie ma tam melioracji czy innych 

urządzeń, a z drugiej strony jest to jeden właściciel czyli tak naprawdę przez wiele kilometrów 

uzgadniamy i totym właścicielem jest gmina tylko jak gdyby z nami ta firma uzgadnia i robi. 

Natomiast później etap rozprowadzenia to jest odrębny temat.  

I temat studzienek postaram się jak najszybciej zrobić bo te studzienki wiem, że są tu  

i w Obrębcu zgłaszane ja pamiętam też to zgłoszenie jak wykonają drogi na pewno poprawią 

natychmiast studzienki szczególnie na Długiej bo wystaje najbardziej w tym temacie żeby 

jeszcze przed odśnieżaniem nie było problemów ze zrywaniem dekli.  

Jeszcze wrócę do Pawłowa jakości wody, a szczególnie chodzi o ciśnienie. Poproszę wobec 

tego Zakład Usług Wodnych o jak gdyby analizy i pomiary żeby mi przestawili ponieważ  

w Pawłowie Kościelnym występowały rzeczywiście duże jakby problemy w swoim czasie, po 

modernizacji moje wrażenie było takie jak podpytywałem i obsługujących i jakby niektórych 

mieszkańców wynikało, że się to ustabilizowało i przynajmniej jest zdecydowanie mniej 

dokuczliwe ale być może ten problem występuje więc poproszę tutaj o wyjaśnienia w tym 

względzie chodzi o szczegółowe wyjaśnienia tak bo generalnie moi drodzy też na komisjach 

rozmawialiśmy, problem z siecią wodociągową narasta nam to znaczy o co chodzi. Budowane 

lat temu załóżmy 20 mniej więcej urządzenia, stacje były na owe czasy powiedziałbym dobrym 

rozwiązaniem dzisiaj się sytuacja zmienia więc stare choćby hydrofory, które jak gdyby 

powodują zwiększenie i zmniejszenie ciśnienia w sieci od czterech załóżmy do sześciu atmosfer 

powodują że chwilowo tej wody jest jakby mniejsze ciśnienie czyli mniejszy jakby przepływ 

staramy się zamieniać tak jak w Pawłowie gdzie są duże zbiorniki retencyjne i ciśnienie jest 

utrzymywane na stałym poziomie które można ustabilizować załóżmy poziomie 5 – 5,5  

i podawać stabilnie tą wodę to się poprawia wtedy i jakość i jak gdyby parametry. Natomiast 

czeka nas w Czernicach i w Rostkowie modernizacja którą trzeba będzie w najbliższym czasie 

zaplanować i wykonać. Dokumentacja techniczna jest wykonana czekamy tak naprawdę na 

jakieś tam nabory które by wpadły bo to zadanie jest wielomilionowe żeby to uczynić natomiast 

tu z raportów w straży które są też do nas przesyłane jeśli chodzi o wydajność hydrantów to 

niestety najczęściej wychodzi tak, że te hydranty szczególnie w peryferyjnych miejscowościach 

czyli dalekich od stacji nie spełniają wymogów przeciwpożarowych. Czyli w tych 

miejscowościach należy zabezpieczać wtedy dodatkowe źródło wody do gaszenia z jakichś 

akwenów czy zbiorników jak zwał tak zwał basenów wodnych. I dlatego te baseny retencyjne 

mają takie też uzasadnienie na przykład po sytuacji w Pierzchałach nieodległym zresztą 

zdarzeniu pożaru to ujęcie zestawu było najbardziej stabilne i można było stąd podawać wodę 

do gaszenia. Natomiast na hydranty czekało by się tam po prostu zbyt długo zbyt długo na 

napełnienie zbiornika. Więc musimy to też uwzględniać. Na dzień dzisiejszy musimy 

dodatkowy punkt ujęcia wody zabezpieczyć w Czernicach Borowych i w Rostkowie też już 

mamy taki nakaz żeby w roku następnym przygotować podjazdy, nie wymaga to jakiś tam 

wielkich nakładów ale kilka tysięcy na podjazd i jakby taką studnie z której się będzie czerpało 

wodę żeby tam nie dostawały się jakieś tam powiedziałbym zanieczyszczenia trzeba będzie po 

prostu wykonać i tyle ramach poprawy bezpieczeństwa. Natomiast o te parametry wody 

zapytam w szczegółach żeby dostać i na następną sesję spróbuję to przekazać. Dziękuję. 

Przewodniczący Rady – dziękuję bardzo czy jeszcze ze strony państwa radnych czy państwa 

sołtysów są jakieś pytania? Pan Radny Bońkowski bardzo proszę.  
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Radny Ryszard Bońkowski – tu są Radni Powiatowi i ja mam takie spostrzeżenie żeby się 

zająć tą rzeką Węgierką. Bo ta rzeka jest nieuregulowana i tam nic nie da budowanie zbiornika 

czy rowu czy melioracji skoro nie ma odpływu, odbioru wody. Czy to jest jakieś tam 

przewidywane że to będzie wprowadzone do inwestycji czy nie będzie bo tą rzekę nie wiem 

kto tam jest władny zarządzać rzekami to chyba nie wójt gminy ani ja. 

Przewodniczący Rady – dziękuję bardzo. Proszę Pan Przewodniczący Rady Powiatu. 

Przewodniczący Rady Powiatu – na tą chwilę tak naprawdę jeżeli chodzi o rzekę Węgierkię 

ja nawet miałem w swoim programie tutaj uregulowanie tej rzeki Węgierki od początku czyli 

od Pawłowa do przez cały przez cały obszar Powiatu Przasnyskiego ponieważ dotyczy to 

również i dużej ilości gospodarstw, które mają łąki koło tej rzeki. Tak naprawdę rzeka Węgierka 

należy do Wód Polskich obecnie i to na dzień dzisiejszy to nie powiat zawiaduje tą rzeką 

Węgierką. My będziemy się starali w województwie z Wodami Polskimi rozmawiać odnośnie 

uregulowania tutaj rzeki ale podłącza się tak naprawdę, kolejne miejscowości są meliorowanie 

tutaj mówimy Kadzielnia, Jastrzębiec, Kosmowo natomiast problem występuje u nas tutaj teren 

Węgry, Olszewca bo każda jedna, każdy jeden hektar podłączony do rzeki tak naprawdę u nas 

zalewa całe łąki, które mamy tutaj od Węgry do samego Przasnysza. Ten problem jest złożony 

wiadomo że nie można tej rzeki regulować od Pawłowa z tej strony tylko trzeba by było zacząć 

od ujścia tak naprawdę nie od źródła i będziemy na pewno jako powiat rozmawiali z Wodami 

Polskimi na temat uregulowania natomiast na pewno będą potrzebne jakieś zbiorniki retencyjne 

na tej rzece Węgierce, tutaj były w planach z tego co wcześniej się orientowałem. Myślę że 

tutaj Rada Gminy i państwo jako radni przegłosujecie później uchwałę inwestycyjną, która 

będzie pozwalała pobudować te zbiorniki retencyjne ponieważ bez tych zbiorników 

retencyjnych też się nie da tak naprawdę tej rzeki uregulować. Z drugiej strony jest problem  

z bobrami cały czas i tutaj te tamy zrobione non stop i ja wiem że niektórzy rolnicy tam na 

własną rękę część tych tam może rozbierają czy coś tam się dzieje z tymi tamami natomiast no 

problem jest taki, że rzeka Węgierka jest tak naprawdę jak rzeka górska ona jeżeli nie ma 

opadów to ma szerokość tam pół metra czy metr tak naprawdę taki ściek natomiast no przy 

opadach no to jest zlewnia wody z dużego obszaru i tak naprawdę tutaj jeżeli jeszcze powiat 

wesprą władze gminy i na szczeblu wojewódzkim jesteśmy w stanie chyba coś zrobić żeby 

wreszcie to rzekę uregulować żeby nie było problemów tak naprawdę myślę że myślę że to  

w tej kadencji w ciągu tych 5 lat coś w tym temacie zostanie zrobione bo mówi się o tym już 

od kilkunastu lat i tak naprawdę podłącza się kolejne miejscowości do tej rzeki natomiast nic 

nie mówi się o tych miejscowościach które są zalewane na dzień dzisiejszy. Dziękuję bardzo.  

Przewodniczący Rady – dziękuję bardzo faktycznie problem rzeki Węgierki to jest problem 

sezonowy tylko wtedy kiedy duża ilość wód gruntowych, tych opadowych z całego działu 

wodnego spływa i zalewa, jest to problem złożony i tutaj przy współpracy jaką potwierdzają 

panowie radni powiatowi będziemy próbowali ten temat załagodzić i coś pożytecznego dla 

okolicznych mieszkańców zrobić żeby ich przyszłości wody nie zalewały. Jeszcze w wolnych 

wnioskach zapytania, czy są jakieś ze strony państwa pytania? Rozumiem że nie ma w takim 

razie ja chciałbym od siebie jeszcze parę, informacji. Może tak, najpierw odnośnie wyborów 

sołtysa na komisji państwo radni sugerowali żeby te miejsce przeprowadzenia zebrania było 

uzgadniane z miejscowością, ale to tak było czynione do tej pory więc sołtysi się kontaktują to 

nawet bezpośrednio do pana Kamila i czas miejsce, są świetlice, jeśli jest problem lokalowy są 

świetlicę wiejskie w okolicy gdzieś najbliżej do wykorzystania, można tam to zebranie 

przeprowadzić. Ale to proszę o kontakt państwa sołtysów bezpośredni i ustalanie. Jeszcze 
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chciałbym państwu radnym przypomnieć o oświadczeniach jeszcze prosiłbym ażeby tego 

oświadczenia oryginału, który będziecie składać żeby nie podpisywać na tej ostatniej stronie 

bo one są kserowane, a wymagane jest przez urząd skarbowy parafowanie czy podpis na każdej 

stronie tego oświadczenia, a to nie może być skserowany podpis tylko oryginalny. Także 

przynosimy bez podpisu pan Kamil kseruje i wówczas składamy podpisy już na kopii i na 

oryginale.  

Na zakończenie Przewodniczący Rady przedstawił pismo z prośbą o zorganizowanie paczek 

świąteczny dla dzieci z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Czernicach Borowych.  

 

Ad. pkt. 10 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął II sesję Rady Gminy 

Czernice Borowe. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołował 

Kamil Grabowski 

 


