
Wykonawca w ramach przetargu zosta³a firma UNIQA 

Towarzystwo Ubezpieczeñ  SA z siedzib¹ w £odzi ul. Gdañska 132, 

wartoœæ zamówienia to 83 592,00 z³ brutto. W ostatnim okresie 

wp³yn¹³ wniosek o wydanie decyzji œrodowiskowej na budowê 

farmy wiatrowej 19 stanowiskowe (Górki 3 szt. Obrêbiec 4 szt., 

Mi³oszewiec 3 szt, Dzielin 5 szt. Kownaty 2 szt. Chrostowo 2 szt.). 

Przygotowano i przedstawiono Przewodnicz¹cemu Rady Gminy 

projekt Bud¿etu Gminy na 2012 r., a tak¿e przed³o¿ono go w 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Przed³o¿ono równie¿ 

Przewodnicz¹cemu Rady Gminy Informacjê o stanie realizacji 

zadañ oœwiatowych za 2010 r. wraz z wynikami sprawdzianu w 

klasach szóstych i egzaminu gimnazjalnego. Przygotowany zosta³ 

równie¿ i przed³o¿ony Panu przewodnicz¹cemu Rady Gminy 

Program Wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi na 2012r. W 

Urzêdzie Gminy w okresie miêdzysesyjnym odby³a siê kontrola 

Pañstwowego Archiwum, dotycz¹ca archiwizowania i 

p r zechowywan ia  dokumentac j i .  Kon t ro la  Urzêdu  

Marsza³kowskiego dotycz¹ca wykorzystania dotacji na budowê 

zbiornika w Jastrzêbcu (badano dokumentacjê  oraz 

przeprowadzono wizjê w terenie). Odby³a siê równie¿ kontrola na 

cmentarzach wojskowych znajduj¹cych siê na terenie Gminy. 

Ponadto w tym okresie odby³y siê obchody Œwiêta Niepodleg³oœci 

po³¹czone z obchodami Stanis³awa Che³chowskiego, ponadto 

odby³y siê uroczystoœci wrêczenia medali za d³ugoletnie po¿ycie 

ma³¿eñskie. 

Po odczytaniu przez Wójta Gminy Sprawozdania Miêdzysesyjnego 

Przewodnicz¹cy Rady Gminy odda³ g³os Panu Grzegorzowi 

Tarkowskiemu - Zastêpca Nadleœniczego w Przasnyszu, który 

przedstawi³ projekt uchwa³y dotycz¹cej wydania opinii na temat 

uznania lasów Nadleœnictwa Przasnysza, po³o¿ony na terenie 

gminy Czernice Borowe, za ochronê: 56h - lasy wodochronne - w 

których wystêpuj¹ wody powierzchownie i podziemne, które 

reguluj¹ stosunki hydrogeologiczne w zlewni oraz na obszarach 

wododzia³ów. Pozwalaj¹ one na zachowanie zdolnoœci retencyjne 

oraz filtruj¹ce ekosystem leœny po³o¿ony w pobli¿u œcieków 

wodnych.  18 h Lasów stanowi¹ cenne fragmenty rodzimej 

przyrody - lasy po³o¿one na siedliskach przyrodniczych, 

wyznaczone zosta³y w Dyrektywie siedleckiej sieci Natura 2000. 

Uchwa³a zosta³a przyjêta jednog³oœnie. Nastêpnie g³os zabra³ 

Starosta Przasnyski, który odwiedzi³ nasz¹ Gminê  w celu udzielenia 

informacji dotycz¹cych inwestycji podejmowanych przez Starostwo 

Powiatowe w ostatnim okresie, przede wszystkim dotycz¹cych 

budowie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej, i szansami dla 

mieszkañców powiatu jakie za tym stoj¹. Starosta udzieli³ równie¿ 

odpowiedzi na Pytania zadawane przez Radnych i so³tysów Gminy 

Czernice Borowe, dotycz¹ce przede wszystkim dróg powiatowych 

biegn¹cych przez ich miejscowoœci. Po wyst¹pieniu Starosty 

Przasnyskiego Radni dokonali wyboru przedstawiciela do Rady 

Spo³ecznej przez Samodzielnym Publicznym Zespole Zak³adów 

Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zosta³ nim W³odzimierz Stolarczyk. 

Nastêpnie Radni zajêli siê pracami nad uchwa³¹ dotycz¹c¹ zmiany 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 -2021, a tak¿e 

zmian w bud¿ecie Gminy na rok 2011r, obie uchwa³y zosta³y 

przyjête jednog³oœnie. Radni podjêli równie¿ uchwa³y dotycz¹ce 

wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci a tak¿e od œrodków 

transportowych, które wzros³y o wskaŸnik inflacji - 4,2%. 

Najwiêksze zainteresowanie wzbudzi³a jednak uchwa³a dotycz¹ca 

obni¿enia œredniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech 

kwarta³ów 2011r. do 60 z³ za 1 dt.  Radni przyjêli równie¿ uchwa³ê 

dotycz¹c¹ udzia³u Gminy Czernice Borowe w projekcie 

realizowanego przez Samorz¹d Województwa Mazowieckiego w 

ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2007-2013, dzia³anie II  - Przyœpieszenie e-Rozwoju 

Mazowsza, poddzia³anie 2.2 Spo³eczeñstwa Informacyjnego 

„M@zowszanie" w ramach której utworzona zostanie Mazowiecka 

Sieæ Spo³eczeñstwa Informatycznego „Mazowszanie" w ramach 

której, tworzone bêd¹ punkty umo¿liwiaj¹ce mieszkañcom Gminy 

dostêp do komputera i Internetu, oraz wprowadzenie e-us³ug.

Radni zostali równie¿ zapoznani z informacjami dotycz¹cymi 

analizy oœwiadczeñ maj¹tkowych w³adz Gminy, jednostek 

organizacyjnych Gminy jak i samych Radnych. Nastêpnym 

punktem obrad IX Sesji Rady Gminy By³y Wolne wnioski i zapytania 

w których So³tysi i Radni  zg³aszali przede wszystkim remontu dróg 

oraz prace porz¹dkowe po koñcz¹cej siê budowie kanalizacji.

Zakoñczenie projektu pn. 
“Chcê Byæ Aktywnym”

W dniu 15 grudnia 2011r. w stra¿nicy OSP w Czernicach 

Borowych odby³a siê uroczysta konferencja koñcz¹ca projekt 

systemowy „Chcê byæ aktywnym" realizowany od 1 stycznia do 

31 grudnia 2011r.  przez Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w 

Czernicach Borowych w ramach Programu Operacyjnego 

Kapita³ Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji Spo³ecznej, 

Dzia³anie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 

Poddzia³anie 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej 

integracji przez Oœrodki Pomocy Spo³ecznej. Projekt jest 

wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach 

Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Wartoœæ projektu 94 

236,00 z³ w tym udzia³ œrodków w³asnych 9 894,78 z³.
 

W projekcie uczestniczy³o 10 bezrobotnych osób (8 kobiet i 2 

mê¿czyzn) z terenu Gminy Czernice Borowe. Celem projektu by³o 

uruchomienie procesu aktywizacji spo³ecznej i zawodowej wœród 

w/w osób. Adresatami projektu by³y osoby bezrobotne, które 

mia³y szczególne trudnoœci z powrotem na rynek pracy. 

Konferencja rozpoczê³a siê od zabrania g³osu przez Kierownika 

Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Czernicach Borowych 

Pani¹ Urszulê Maækowsk¹, która podsumowa³a ca³oroczn¹ 

realizacjê projektu, nastêpnie g³os zabra³a Pani Ilona Nowotko 

koordynator Projektu „Chcê byæ aktywnym". Po czêœci oficjalnej 

nast¹pi³o wrêczenie certyfikatów oraz zaœwiadczeñ 

po tw i e r d za j ¹ c y ch  um i e j ê t no œ c i  z doby t e  p r z e z  

uczestnikówprojektu „Chcê byæ aktywnym" poprzez uczestnictwo 

w szkoleniach. Zwieñczeniem spotkania by³ wspólny obiad 

podczas którego wszyscy obecni na konferencji goœcie oraz 

beneficjenci projektu przekazali sobie ¿yczenia œwi¹teczne.

Tekst Ilona Nowotko

Statystyki Ludnoœci Gminy Czernice Borowe
w latach 2010-2011

Liczba zameldowanych 

mieszkañców w gminie:
 

Liczba urodzonych dzieci:
 

- dziewczêta
 

- ch³opcy
 

Liczba zawartych 

ma³¿eñstw:
 
 

Liczba zgonów: 

2011
 
 

3951

38

25

13

27

38

2010
 
 

3965

42

26

17

30

44

�ród³o USC Czernice Borowe

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Czernicach Borowych 

zgodnie z komunikatem Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej  

przypomina, ¿e od 1 stycznia 2012r., prawo do dodatku do zasi³ku 

rodzinnego z tytu³u urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z 

tytu³u urodzenia siê dziecka, uzale¿nione bêdzie od przedstawienia 

przez osobê ubiegaj¹c¹ siê zaœwiadczenia, ¿e matka dziecka 

pozostawa³a pod opiek¹ medyczn¹ nie póŸniej ni¿ od 10 tygodnia 

ci¹¿y do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o 

ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i 

przedsiêbiorców nie przewiduj¹ mo¿liwoœci zast¹pienia ww. 

zaœwiadczenia oœwiadczeniem).

Wzór powy¿szego zaœwiadczenia okreœlony jest we wchodz¹cym w 

¿ycie 1 stycznia 2012 r. rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 

wrzeœnia 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobiet¹ w 

ci¹¿y, uprawniaj¹cej do dodatku z tytu³u urodzenia dziecka oraz 

wzoru zaœwiadczenia potwierdzaj¹cego pozostawanie pod t¹ 

opiek¹ (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).

Podstawa prawna:

- art.. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 

œwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z póŸn. zm.),

- art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o 

œwiadczeniach rodzinnych oraz ustawy o œwiadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanej ze œrodków publicznych (Dz. U. Nr 50, 

poz. 301),

Komunikat przypominaj¹cy o zmianach od 
1 stycznia 2012r. zasad ustalania prawa do

œwiadczeñ zwi¹zanych z urodzeniem dziecka

Komunikat dotycz¹cy kanalizacji
w miejscowoœciach Rostkowo i Obrêbiec

Uruchomiono sieæ kanalizacyjn¹ w Rostkowie i Obrêbcu. Na sesji 

Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2011r. zostanie przyjêta taryfa w/g 

której zostan¹ rozliczeni u¿ytkownicy w/w miejscowoœci. W styczniu 

zostan¹ podpisane z Gmin¹ umowy. Podstaw¹ rozliczenia bêdzie 

zu¿yta woda na cele socjalne. Ka¿dy z u¿ytkowników we w³asnym 

zakresie powinien dokonaæ rozdzielenia sieci wodoci¹gowej, tak 

aby mo¿na by³o okreœliæ ile wody zosta³o zu¿yte na inne cele np. dla 

zwierz¹t lub na podlewanie trawnika. Monta¿u podlicznika  

powinien dokonaæ hydraulik posiadaj¹cy uprawienia, a zakupiony 

licznik musi posiadaæ homologacjê.

W/w czynnoœci nale¿y dokonaæ najpóŸniej do 15 stycznia 2012r. 

Poprawnoœæ monta¿u sprawdzi konserwator z Zak³adu Us³ug 

Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w M³awie. W przypadku nie 

wykonania rozdzielenia sieci  u¿ytkownik obci¹¿ony zostanie za 

ca³¹ zu¿yt¹ wodê co jest dla niego niekorzystne. Nie ma oczywiœcie 

potrzeby monta¿u dodatkowego licznika w sytuacji je¿eli ca³a 

woda jest zu¿yta w gospodarstwie domowym (nie prowadzi siê 

chowu zwierz¹t, nie podlewa siê warzyw i trawników z sieci 

wodoci¹gowej itp. lub jest to znikome). Rozliczenie kosztów 

kanalizacji bêdzie prowadziæ wprost Gmina. Wysokoœæ op³at ma za 

zadanie zwróciæ Gminie tylko koszty zwi¹zane z prowadzon¹ 

eksploatacj¹ i funkcjonowaniem urz¹dzeñ kanalizacyjnych.

Komunikat dotycz¹cy konserwacji
przydomowych oczyszczalnie œcieków

Dotychczas wybudowano oko³o 270 sztuk przydomowych 

oczyszczalni œcieków. W okresie 5 lat od ich oddania do 

u¿ytkowania Gmina ma zapewniæ poprawne ich funkcjonowanie i 

nadzór. Jest to równie¿ podstaw¹ uznania ewentualnej gwarancji. 

W ostatnim czasie przeprowadzono kontrolê ich funkcjonowania, 

która wykazuje, ¿e wiêkszoœæ oczyszczalni jest zaniedbana. Jest to 

inwestycja unijna i taka sytuacja mo¿e powodowaæ zwrot 

pozyskanych na ten cel œrodków. Zmusza to Gminê do 

wprowadzenia innego systemu. Od stycznia zostan¹ podpisane 

stosowne umowy i zatrudniony konserwator. Konserwator 

przynajmniej dwa razy w roku (lub w miarê potrzeb) wraz z 

u¿ytkownikiem dokona przegl¹du i konserwacji oczyszczalni. 

Op³aty wynikaj¹ce z tego systemu to 100 z³ na rok. W przypadku, 

kiedy w³aœciciel poprawnie konserwuje oczyszczalniê zostanie 

zastosowana bonifikata (90% zni¿ki). Taki system pozwoli Gminie 

zapewniæ kontrolê nad zamontowanymi urz¹dzeniami i 

poprawnoœci¹ ich funkcjonowania. Pozwoli równie¿ odzyskaæ 

podatek VAT naliczony przy nabyciu w/w urz¹dzeñ. Program 

budowy przydomowych oczyszczalni bêdzie kontynuowany jeszcze 

do 30 kwietnia 2012 roku. Dotyczy to tylko osób, które wczeœniej 

zdecydowa³y siê na ich budowê i zosta³y objête projektem. 

W dniu 16 listopada 2011r w Czernicach Borowych  odby³y siê 

uroczystoœci jubileuszowe 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego dla 16  

par. Ten  zaszczytny  jubileusz po¿ycia ma³¿eñskiego œwiêtowali:

W³odzimierz i Halina Bielawscy, Romuald i Gra¿yna Borzêccy, 

Jerzy i Józefa Go³êbiewscy, Julian i Barbara GoŸdziewscy, Edward i 

Jadwiga Jaskólscy, Jan i Krystyna Jeliñscy, Stanis³aw i Teresa 

Kieczmerscy, Tadeusz i Kazimiera Kiersikowscy, Chryzostom i 

Marianna Kowalscy, Alfred i Marianna Lipiñscy, Jan i Barbara 

Morawscy, Stanis³aw i Alina Pawelczyk, Jan i Anna Smoleñscy, 

Stanis³aw i Stanis³awa Stefañscy, Kazimierz i Barbara 

Szymkowscy, Romuald i Janina Wójciccy.
 

Uroczystoœci rozpoczê³y siê  Msz¹ œwiêt¹, któr¹ w intencji Jubilatów 

odprawi³  ks. Proboszcz Micha³ Gaszczyñski. 

Szanowni Jubilaci zostali odznaczeni, przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej Bronis³awa Komorowskiego „Medalami Za 

D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie". Aktu dekoracji dokona³ Wójt  

Gminy Czernice Borowe Wojciech Brzeziñski, w towarzystwie 

Kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego - Józefa Szymkowskiego i 

Przewodnicz¹cego Rady Gminy - W³odzimierza Stolarczyka.

W s³owach skierowanych  do ma³¿onków  Wójt  Brzeziñski 

zaznaczy³ szczególny charakter jubileuszu 50-lecia po¿ycia w 

ma³¿eñstwie,  Mówi³ „ Nie ukrywam, ¿e jestem wzruszony, patrz¹c 

na Was. Gratulujê Wam dotrzymanego s³owa przysiêgi i wytrwania 

w zwi¹zku  przez wiele d³ugich lat. Gratulujê wychowania dzieci  i 

tego,¿e tworzycie wspania³e rodziny. Zas³ugujecie  na szczególny 

szacunek, poniewa¿ pielêgnujecie najwa¿niejsze wartoœci, jak 

wiara, nmi³oœæ, szacunek dla bliŸniego, rodziny. Te wspólne 

szczêœliwe lata to symbol wiernoœci  mi³oœci rodzinnej, to  wzór i 

piêkny przyk³ad dla m³odego pokolenia. Nie waham siê nazwaæ, ¿e 

Wasze budowanie swoich rodzin na tych wartoœciach jest   

przejawem patriotyzmu, szczególnie w obecnych czasach, gdzie 

coraz trudniej o  trwa³oœæ  rodzin, zwi¹zków. ̄ yczê du¿o zdrowia, 

radoœci i oby trwa³a ona jak najd³u¿ej."

Nie zabrak³o równie¿  toastu i kwiatów.Czêœæ artystyczn¹ 

przygotowali uczniowie miejscowego Gimnazjum. Uroczystoœæ 

uœwietni³ równie¿ wystêp m³odzie¿owego zespo³u muzycznego  

Przasnysza.

Z³ote Gody 2011

Komunikat dotycz¹cy “Programu Solarnego”

Zgodnie z wczeœniejszymi informacjami w 2013r. bêd¹ budowane 

na terenie naszej Gminy instalacje solarne. Podpisana zosta³a 

umowa na ich dofinansowanie. Spoœród osób, które siê zg³osi³y do 

Urzêdu Gminy w 2010r. wytypowano 50 osób. Chêtnych do ich 

monta¿u jest jednak zdecydowanie wiêcej. W ostatnim czasie 

zg³osi³a siê firma, która chcia³a by pomóc osobom 

zainteresowanym w pozyskiwaniu dotacji na kolektory solarne, 

oraz w zrealizowaniu inwestycji. W dniu 8 grudnia 2011r. odby³o siê 

spotkanie organizacyjne z t¹ firm¹. Wiêcej informacji na stronie 

Urzêdu Gminy - www.czerniceborowe.pl. Informujemy jednak ¿e 

Gmina nie jest koordynatorem tego programu i nie ponosi 

odpowiedzialnoœci z tego tytu³u. Inwestycjê w tej formule ka¿dy 

realizuje na w³asne ryzyko. Reguluje to umowa zawierana 

pomiêdzy zainteresowanym mieszkañcem, a firm¹ oferuj¹c¹ swoje 

us³ugi.

W styczniu 2012r. fundacja bêdzie og³aszaæ nabory na konkursy: 

Ma³e Projekty, Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej, 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw, Odnowa i rozwój wsi. 

Wiecej informacji na stronie www.ciuchcia.org, tel. 295970101.

Fundacja “Ciuchcia Krasiñskich”
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