PROTOKÓŁ NR 28/2017
Z OBRAD XXVIII SESJI R ADY G MINY CERANÓW
Z DNIA 30 SIERPNIA 2017 ROKU
XXVIII Sesja Rady Gminy Ceranów odbyła się w dniu 30 września 2017 roku /środa/ w sali
posiedzeń Urzędu Gminy Ceranów i trwała od godz. 10:00 do 11:05. Obrady Sesji prowadził
Przewodniczący Rady Gminy Ceranów Stanisław Pacholec.

Punkt 1.
Otwarcie sesji Rady Gminy Ceranów oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Ceranów Stanisław Pacholec o godz. 10:00 otworzył obrady
XXVIII Sesji Rady Gminy Ceranów. Stwierdził na podstawie listy obecności, która stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, że w obradach uczestniczy 15 radnych. (Dwóch
radnych przybyło na posiedzenie z opóźnieniem: Pan Judasz Waldemar o godz. 10:03 i Pani
Ewa Częścik o godz.10.05). Zatem w posiedzeniu uczestniczy 100% składu rady, w związku
z tym istnieje wymagane kworum do podejmowania uchwał. Stwierdził prawomocność obrad
Rady Gminy Ceranów.
Następnie Przewodniczący powitał przybyłych na sesję - Wójta Gminy Ceranów Krzysztofa
Młyńskiego, Radcę Prawnego Martę Pogorzelską, Sekretarz Katarzynę Kołodziej, Skarbnik
Elżbietę Kazimierczuk, Kierownik GOPS Grażynę Kołek, Dyrektora Gminnej Biblioteki
Publicznej w Ceranowie Małgorzatę Siwińską, p.o. Dyrektora Zespołu Szkół w Ceranowie
Tadeusza Marchel, Radnego Powiatowego Jana Godlewskiego oraz zgromadzonych Radnych
i Sołtysów.

Punkt 2.
Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Pacholec przedstawił zebranym proponowany
porządek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy Ceranów oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym oraz informacja z
wykonania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ceranów na lata 2017-2026.
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5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ceranów na 2017
rok.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
9. Zamkniecie obrad.
Następnie zapytał zebranych o wniesienie do przedstawionego porządku obrad uwag bądź
wniosków. Nie wniesiono uwag i wniosków. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod
głosowanie w/w porządek obrad.
W wyniku głosowania:
 Za przyjęciem porządku obrad - 15 głosów
 Przeciw - 0 głos
 Wstrzymało się od głosowania - 0 głosów
Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Ceranów został przyjęty jednogłośnie.

Punkt 3.
Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym oraz informacja z
wykonania uchwał.
Wójt Gminy Krzysztof Młyński powitał osoby uczestniczące w Sesji Rady Gminy a
następnie przedstawił informację z wykonania uchwał. Na XXVII Sesji Rady Gminy
Ceranów, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2017r. zostało podjętych 6 następujących
uchwał:
1. Uchwała Nr XXVII/171/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za
2016 rok.
2. Uchwała Nr XXVII/172/2017 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ceranów
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
3. Uchwała Nr XXVII/173/2017 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ceranów, położonej w miejscowości
Garnek gm. Ceranów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr
ew. 288 i 289 odpłatną służebnością przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A z
siedzibą w Lublinie.
4. Uchwała Nr XXVII/174/2017 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ceranowie.
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5. Uchwała Nr XXVII/175/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ceranów.
6. Uchwała Nr XXVII/176/2017 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Ceranów
na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2025.
Powyższe uchwały zgodnie z art.90 ustawy o samorządzie gminnym dnia 8 marca 1990 roku
wysłane zostały do organów nadzoru - Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział
Prawny w Siedlcach oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół
Zamiejscowy w Siedlcach.
Uchwała Nr XXVII/174/2017 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ceranowie oraz Uchwała Nr XXVII/175/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ceranów zostały
ogłoszone dnia 28 lipca 2017 roku pod poz. 6421 i 6422 w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego i weszły w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w
dzienniku. Przedmiotowe uchwały zostały przekazane zobowiązanym pracownikom do ich
stosowania.
Ponadto Wójt Gminy przedstawił zebranym następujące informacje:
1. Wykonane zostało żwirowanie dróg gminnych finansowane ze środków funduszu
sołeckiego w miejscowościach: Radość, Ceranów, Zawady, Lubiesza Garnek. Dalsze
prace zostaną wykonane w najbliższym czasie począwszy od miejscowości Rytele Olechny.
2. Gmina Ceranów otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na
przebudowę dwóch dróg: na przebudowę drogi nr ewid. 276/1 w miejscowości
Wszebory w wysokości 82.000,00zł oraz na przebudowę drogi Nr 703 i 707 w
miejscowości Noski kwota 68.000,00zł.
3. Wójt Gminy poinformował zebranych, że zostały złożone wnioski o powołanie
Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych
przez huragan i grad w dniu 19 sierpnia 2017 roku w następujących sołectwach:
Zawady, Olszew, Ceranów, Przewóz Nurski, Adolfów, Pustelnik, Natolin.
Poszkodowani producenci rolni, którzy mają uszkodzone budynki gospodarcze lub
uprawy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód do Urzędu Gminy Ceranów
pokój Nr 9 w terminie do dnia 11 września 2017r.
Ażeby uznać, że gospodarstwo zostało dotknięte klęską, szkody w uprawach rolnych,
zwierzętach gospodarskich muszą wynosić powyżej 30 % średniej rocznej produkcji
rolnej.
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W przypadku szacowania szkód pod kątem ubiegania się o kredyt na odtworzenie
środków trwałych przyjmuje się

minimalny poziom strat w odniesieniu do

pojedynczego środka trwałego w wysokości powyżej 1050 zł.
Do wniosku o oszacowanie szkód należy dołączyć - kserokopię wniosku o przyznanie
płatności obszarowych składanych do ARiMR w bieżącym roku oraz zgłoszenia do
Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)/księga stada/paszporty.
Wnioski o oszacowanie strat są dostępne w Urzędzie Gminy w pokoju Nr 9 jak i na
stronie internetowej www.ceranow.pl.

Punkt 4.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ceranów na lata 2017-2026.
Przewodniczący Rady Gminy Pacholec Stanisław poinformował zebranych, że zmiany
wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceranów na lata 2017-2026
zostały omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Zapytał o ewentualne
zapytania dotyczące WPF. Nie zgłoszono żadnych zapytań. W związku z powyższym
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Ceranów na lata 2017-2026 i poddał go pod głosowanie.
Wyniki głosowania:
 Za przyjęciem uchwały -15 głosów
 Przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów
 Wstrzymało się od głosowania - 0 głosów
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XXVIII/177/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ceranów na lata 2017-2026 stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Punkt 5.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ceranów na rok 2017.
Przewodniczący Rady Gminy Pacholec Stanisław poinformował zebranych, że zmiany
wprowadzone do budżetu Gminy Ceranów na rok 2017 zostały omówione na wspólnym
posiedzeniu

Komisji

Rady

Gminy.

Zapytał

o
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dotyczące

wprowadzonych zmian. Nie zgłoszono żadnych zapytań. W związku z powyższym
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Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Ceranów na rok 2017 i poddał go pod głosowanie.
Wyniki głosowania:
 Za przyjęciem uchwały -15 głosów
 Przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów
 Wstrzymało się od głosowania - 0 głosów
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XXVIII/178/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ceranów na
rok 2017 stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Punkt 6.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował zebranych, że protokoły z poprzednich sesji
Rady Gminy zostały wyłożone do wglądu. Zapytał o ewentualne uwagi lub zapytania do
protokołów. Nie zgłoszono uwag i wniosków dotyczących protokołów.
Radna Ewa Częścik zapytała Przewodniczącego Rady - Czy protokoły z posiedzeń Rady
Gminy Ceranów mogą być publikowane na stronie Urzędu Gminy?
Odpowiedzi udzielił Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Pacholec - powiedział, że w
Statucie Gminy Ceranów brak jest zapisów dotyczących zamieszczania treści protokołów na
stronie urzędu. Należałoby taki zapis dopisać. Protokoły z posiedzeń udostępniane są do
wglądu. Każdy może przyjść i przeczytać.
Z uwagi na fakt, że nie zgłoszono propozycji zmian do protokołów Przewodniczący Rady
poddał pod głosowanie w całości protokoły z poprzednich sesji Rady Gminy.
Wyniki głosowania nad przyjęciem protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy z dnia 31maja
2017r.
 Za przyjęciem protokołu -13 głosów
 Przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów
 Wstrzymało się od głosowania - 2 głosy
Wyniki głosowania nad przyjęciem protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy z dnia 22 czerwca
2017r.
 Za przyjęciem protokołu -13 głosów
Strona 5 z 12

 Przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów
 Wstrzymało się od głosowania - 2 głosy.
Po przeprowadzeniu głosowań Przewodniczący Rady Stanisław Pacholec stwierdził, że
protokoły z XXVI i XXVII sesji Rady Gminy Ceranów zostały przyjęte.

Punkt 7 i 8.
Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na zapytania i wole wnioski.
Radny Jerzy Lipka zapytał Wójta Gminy - Kiedy będzie zbiórka eternitu? Wnioski były
składane ponad rok temu, nie wiem, co mam ludziom mówić?
Wójt Gminy Krzysztof Młyński - Zbiórka eternitu Panie Radny odbywa się u tych osób,
które zgłosiły. Tylko wynikają już problemy tego typu, że niektórzy w międzyczasie zdjęli go
i widzą, że jest zbierany, więc chcą by go zabrać. Ponadto osoby, które zgłosiły lub które źle
oszacowały wartości (za mało zgłosili lub nie zgłosili wniosków) i na dzień dzisiejszy
praktycznie połowie tych osób, które zgłosiły wnioski o dofinansowania zostało zabrane. Jeśli
ktoś nie zgłosił, u niego nie będzie zbierane. Firma, która zbiera waży eternit, a za nadwyżkę
musielibyśmy zapłacić 100%. Jeżeli ktoś z tych osób, co zgłosiły oddałby mniej, to wtedy na
to konto zabierzemy od kogoś innego. Była informacja do składania wniosków. I my
złożyliśmy wniosek. Jeśli ktoś nie zgłosił trzeba przychodzić i zgłosić w pokoju Nr 9.
I znów będziemy składać w przyszłym roku wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska o dotację na następną zbiórkę.
Radna Ewa Częścik -Panie Wójcie, ja zgłosiłam i wystawiłam 5 palet wysokości ponad
metr, Wystawiłam przy ogrodzeniu przy drodze. Przyjechali i zabrani tylko 2 palety. W
innych gminach odpowiedni człowiek oszacował, jaka to jest waga, przecież rolnik nie zna się
na tym. Nie mam możliwości, żeby to zważyć. Podałam objętościowo w metrach
sześciennych. Mam problem z resztą niezabraną, a przecież zagraża to bezpieczeństwu, bo
stoi przy drodze.
Wójt Gminy Krzysztof Młyński - Przecież właśnie mówiłem o tym, że zostało źle
przeliczone przez pracownika. Nie powinno to być oszacowane w metrach sześciennych,
tylko w arkuszach. Należało napisać więcej i nie byłoby problemu. Jeśli po zebraniu
zgłoszonego eternitu zostanie limitu to będziemy zabierać.
Radna Ewa Częścik - Ja bym prosiła, gdyby zbywało żeby to zabrać.
Wójt Gminy Krzysztof Młyński - Bardzo bym prosił, żeby pójść do pokoju Nr 9 i zgłosić do
Małgosi Gawryś. Mam sygnały od ludzi, że eternit zostaje niezabrany. Możliwe, że z rezerwy
zabierzemy.
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Radny Grzegorz Zyśk - Czy sprawa kotłowni została zakończona? Czy za daszek
wykonawca wziął pieniądze i czy kiedykolwiek zostaną zdjęte te chorągiewki, które fruwają.
Bo pieniądze wziął. U nas tak się płaci. Prosiłbym, żeby zrobić porządek z tym płotem przy
Ośrodku.
Wójt Gminy - Odnośnie sprawy Kotłowni było spotkanie, miał inspektor dostarczyć
kosztorys powykonawczy, ale nie wiem czy dostarczył czy nie. Mówię tak jak jest. Za daszek
uzgodniliśmy, miał przyjechać wykonawca podpisać umowę, ale jest w szpitalu i nie może
przyjechać. I obiecał, że te chorągiewki, o których Pan radny mówi przyjadą i zdejmą. Taka
jest między nami umowa. I uważam, że skoro obiecał to zrobi. Jeszcze, jak mi radny
przypomniał, informuję, że wpłynęła zaległa kwota za mieszkania. Odnośnie kotłowni ustalenia były, jeśli tego nie ma, zwrócimy się na piśmie do inspektora nadzoru, a jeśli to nie
pomoże zwrócimy się do Izby Inspektorów, do której on należy. Jeszcze informuję, że na
terenie naszej Gminy w miejscowości Ceranów, pod Borkami na łące został znaleziony padły
dzik, został zabrany i zostały pobrane próbki do badania. Czekamy na wyniki. Fakt ten zgłosił
Przewodniczący Rady Stanisław Pacholec.
Radny powiatowy Jan Godlewski - chciałem poinformować, że inwestycje dotyczące dróg
w miejscowości Długie Grzymki i w lesie w Ceranowie nie zostaną wykonanie w tym roku,
ponieważ kwoty z przetargu w znacznym stopniu przekraczają kwoty zaplanowane w
budżecie. Kwota z przetargu to 84.000,00zł, a w budżecie są to wydatki na kwotę to
57.000,00 zł. Zarząd powiatu podjął decyzję, że wykonanie prac za tą kwotę to jest to
marnotrawienie środków publicznych. Remont tych dróg (160mb) można by zrobić za
40.000,00zł. Unieważnione zostały przetargi. W budżecie na przyszły rok będziemy
planowali wyremontowanie tych dróg. Dobrze byłoby żeby w porozumieniu z samorządem
gminnym w przyszłym roku zaplanować również remont drogi pomiędzy miejscowościami
Wszebory i Grzymki. Bardzo bym prosił o zabezpieczenie dofinansowania (wkładu
własnego) na tę drogę w budżecie Gminy. My ze strony Starostwa dołożymy wszelkich
starań, żeby pozyskać dodatkowe środki pieniężne.
Druga sprawa - wraca temat odwodnienia drogi powiatowej w miejscowości Rytele Olechny. Ludzie się skarżą i sami wiecie, że jest tam problem. Projekt zrobiony był na 6
studzienek, zamontowano 2. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Bardzo bym prosił Pana Wójta,
żeby spotkał się z Kierownikiem Dróg i porozmawiał w tej sprawie, żebyśmy ten temat
zamknęli.
Trzecia sprawa to sprawa dotycząca szkód łowieckich. Szkody spowodowane przez dziki są
coraz większe a Koła Łowieckie odsyłają nas twierdząc, że na naszym terenie jest mało
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dzików. Problem został zgłoszony do Sokołowa do Pani Borkowskiej, która twierdziła, że
odstrzały są rozdzielone i większość trafiła do Gminy Repki, pomimo, że ostoją dzików jest
teren Gminy Ceranów i Sterdyń. Na tym terenie jest parki krajobrazowy, w którym jest wiele
zakazów. W imieniu rolników z tych dwóch gmin wysłałem takie pismo w dniu 03.07.2017r.
do Ministerstwa Rolnictwa. Kserokopia powyższego pisma stanowi załącznik Nr 4 do
niniejszego protokołu. Odpowiedź otrzymałem - pismo z dnia 14.07.2017r. z treści, którego
wynika, że pismo do rozpatrzenia zostało przekazane do Ministerstwa Środowiska.
Kserokopia pisma stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.
Radny zwrócił się z prośbą do Dyrektora Szkoły, aby skonsultował się ze Starostwem
Powiatowym w Sokołowie Podlaskim odnośnie akcji "Sprzątanie świata".
Ponadto radny powiatowy poinformował zebranych, że starostwo wyraziło zgodę na
korzystanie z przystanków autobusowych Firmie "BUS" z Małkini na trasie od Rytel
Święckich przez Rytele, Wólkę Rytelską do Przewozu Nurskiego. Mieszkańcy tych
miejscowości będą mogli korzystać z tej komunikacji.
Wójt Gminy Ceranów - dzwoniłem w tej sprawie do Pana Łowczego, który odpowiada za
nasz teren. Nie mógł przyjechać na dzisiejszą sesję Rady, ale powiedział, że chętnie
przyjedzie, lecz w innym terminie. Dlatego na następną Sesję Rady Gminy zostanie wysłane
zaproszenie do kół łowieckich, które działają na terenie naszej Gminy. Ja też
interweniowałem w tej sprawie, lecz oni twierdzą że na naszym terenie jest 0,5 dzika na 1 km
kwadr. Jednak oni swoich pomiarów dokonują w lasach państwowych, gdzie tego dzika nie
ma, bo jest zrąb. On jest zazwyczaj na polach kukurydzy. Odzwierciedleniem prawdy byłoby
liczenie również w lasach prywatnych i na polach. Ma zmienić się ustawa o prawie
łowieckim, i wtedy prawem do ostrzału będzie dysponowało Ministerstwo Środowiska, a nie
Koła Łowieckie. Bo jest wielu chętnych z innych kół, którzy nie dostają pozwolenia odstrzału
od kół miejscowych.
Radna Dorota Trzcińska - Czy zapłacone jest za światło, bo nie świeci się u nas? Co z
chodnikiem w Olszewie? Czy Wójt mógłby zadzwonić do Dyrektora Dróg Krajowych i się
przypomnieć, bo słyszałam, że Wójt nasz się nic się nie odzywa?
Wójt Gminy - Czy ktoś to zgłaszał do Gminy, bo ja nic o tym nie wiem. Rachunek został
zapłacony. Po sesji zostanie zgłoszone i światło zostanie naprawione. Możliwe, że to po
ostatniej wichurze.
Radny Jerzy Lipka - zwrócił się z prośbą o przestawienie godzin włączania i wyłączania
światła na godzinę wcześniejszą.
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Wójt Gminy - Mam informację, że w piątek ma jeździć elektryk i przestawiać czas na
włącznikach. Jednocześnie dodam, że w miejscowości Pustelnik oświetlenie zostało
wyłączone, bo zostały zerwane kłódki, przestawione zegary i światło świeciło się całą noc.
Odnośnie chodnika w Olszewie -jest inny przekaz informacji, bo ja dzwoniłem, i zostało
wysłane pismo w tej sprawie. Gdy dzwoniłam, to uzyskiwałem odpowiedź, że Pana Dyrektora
nie ma. Będę musiał pojechać tam osobiście.
Dyrektor Zespołu Szkół Tadeusz Marchel - Szanowni Państwo, chciałem poinformować,
że wczoraj został zakończony remont szatni i 5-ciu klas lekcyjnych w szkole. Zdemontowano
stary parkiet, położono wykładzinę, położono gipsy i pomalowano ściany, częściowo
wymienione zostało oświetlenie. W niektórych klasach udało nam się wymienić parapety.
Zostało na pierwszym piętrze do wyremontowania 3 małe sale lekcyjne, korytarz i pokój
nauczycielski. Rozumiem, że z powodu braku pieniędzy nie zostało to wykonane w tym roku.
Mam nadzieję, że zostanie to zrobione w roku przyszłym. Poza tym wykonaliśmy remont
kapitalny dwóch pomieszczeń szatni i część korytarza, udrożniliśmy wentylację w szatni,
uruchomiliśmy również łazienki przy szatni. Na przyszły rok w trybie pilnym należałoby
wykonać remont kuchni i zaplecza. Nie udało się w tym roku wykonać elewacji budynku z
powodu braku finansów. Elewacja jest w stanie opłakanym i należałoby to pilnie wykonać.
Nie wspomnę już o sali gimnastycznej, bo powinien być to temat Nr 1, bo chyba jest to
jedyna gmina w województwie mazowieckim, która nie posiada sali gimnastycznej. Również
chciałbym przypomnieć o ogrodzeniu placu szkolnego, który także jest w stanie opłakanym.
Na pewno będzie to spora inwestycja, lecz dobrze byłoby w najbliższej perspektywie
zaplanować w budżecie Gminy wykonanie tego zadania.
Wczoraj złożyłem wniosek do organu prowadzącego o dofinansowanie udziału w programie
"Aktywna tablica". Ministerstwo Edukacji dla Zespołu Szkół daje dotację w wysokości do
14.000,00zł. Do tej dotacji organ prowadzący dokłada 3.500,00zł wkładu własnego. Za
łączną kwotę 17.500,00zł szkoła zakupi 2 monitory interaktywne o średnicy 65 cali. Mam
wielką prośbę, żeby ten wniosek został przekazany do Mazowieckiego Kuratora Oświaty,
ponieważ znakomicie usprawniłoby to proces nauczania.
Ponadto Dyrektor zaprosił zebranych na inaugurację roku szkolnego, która odbędzie się dnia
4 września 2017r.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grażyna Kołek - zwróciła się z prośbą
do radnych i sołtysów, żeby przekazali swoim mieszkańcom, że Ośrodek prowadzi zapisy na
artykuły żywnościowe na rok 2017/2018. Osoby, które dotychczas były na takiej liście muszą
zgłosić się osobiście w celu weryfikacji wniosków. Kryterium dochodowe przekazałam
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Państwu w informacjach do zawieszenia na tablicach ogłoszeń. Osoby zainteresowane
zapraszamy.
Pani Skarbnik Elżbieta Kazimierczuk - poinformowała, że można po sesji odebrać
kwitariusze na podatek. Rozdała zebranym radnym " Informację z wykonania budżetu Gminy
Ceranów za I półrocze 2017 roku".
Przewodniczący Rady Gminy poprosił zebranym, żeby wytłumaczyli mieszkańcom, że
składane informacje dotyczące budynków nie poniosą za sobą konsekwencji finansowych.
Budynki nie będą opodatkowane, ponieważ część ludzi obawia się, że jak złożą to powstanie
zaległość podatku i może do nich przyjść komornik.
Radny Andrzej Fabisiak - Chciałbym się dowiedzieć czy przeprowadzone zostały rozmowy
w sprawie chodnika przy drodze krajowej w Ceranowie?
Wójt Gminy - To jest zgłoszone, opracowują plany na przyszły rok i zobaczymy, co będzie.
Radny Henryk Stelmach - Chciałbym zapytać o podłączenie do skrzyżowania w Przewozie
Nurskim?
Wójt Gminy - Ja czekam na odpowiedź, dzwoniłem i do dziś w tej sprawie nie mam żadnej
odpowiedzi.

Punkt 12.
Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad dzisiejszej sesji Przewodniczący Rady
podziękował zebranym za udział w obradach i o godz.11:05 zakończył obrady XXVIII Sesji
Rady Gminy Ceranów.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Stanisław Pacholec
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Wykaz załączników do protokołu:
1. Listy obecności.
2.

Uchwała Nr XXVIII/177/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Ceranów na lata 2017-2026.

3.

Uchwała Nr XXVIII/178/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Ceranów na rok 2017.

4. Pismo rolników gmin Ceranów i Sterdyń z dnia 03.07.2017r
5. Pismo Nr BDG.org.071.18.2017 z dnia 14.07.2017r.

Protokołowała:
Elżbieta Kurowicka
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