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Dnia 13 grudnia 2010 roku o godzinie 10:00 na sali 

konferencyjnej Urzêdu Gminy odby³a siê II Sesja Rady Gminy. Na 

posiedzeniu obecnych by³o 14 Radnych.

Sesjê otworzy³ i stwierdzi³ prawomocnoœæ obrad - 

Przewodnicz¹cy Rady Gminy W³odzimierz Stolarczyk. Do 

porz¹dku obrad zosta³ w³¹czony  na wniosek Wójta Gminy - 

Wojciecha Brzeziñskiego dodatkowy punkt dotycz¹cy podjêcia 

uchwa³y w sprawie wyra¿enia zgody na przyjêcie zespo³u 

dworsko parkowego oraz nieruchomoœci oznaczonej w ewidencji 

gruntów nr 216 / 6 po³o¿onej we wsi Chojnowo.

Po przyjêciu proponowanego porz¹dku obrad i protoko³u z 

poprzedniej Sesji - w imieniu Gminnej Komisji Wyborczej - 

Przewodnicz¹ca Komisji  Pani Bogumi³a Cienkus i 

Wiceprzerwodnicz¹ca Pani Teresa Zberowska wrêczy³y Wójtowi 

Gminy zaœwiadczenie o wyborze na stanowisko wójta.
  

Nastêpnie nowo wybrany Wójt z³o¿y³ nastêpuj¹ce œlubowanie:
 

„Obejmuj¹c urz¹d Wójta Gminy uroczyœcie œlubujê, ze 

dochowam wiernoœci prawu a powierzony mi urz¹d sprawowaæ 

bêdê tylko dla dobra publicznego i pomyœlnoœci mieszkañców 

Gminy. Tak mi dopomó¿ Bóg.”

Po uroczystym zaprzysiê¿eniu, Przewodnicz¹cy Rady 

pogratulowa³ w imieniu wszystkich zgromadzonych na tej Sesji 

ponownego objêcia stanowiska Wójta - Panu Wojciechowi 

Brzeziñskiemu, po czym przekaza³ mu g³os. Wyst¹pienie Wójta 

nie mia³o charakteru sprawozdania miêdzysesyjnego. Porusza³o 

ono temat przede wszystkim zadañ jakie stoj¹ w tej kadencji 

zarówno przed Wójtem jak i Rad¹ Gminy, a tak¿e omówienia 

inwestycji, które uda³o siê zrealizowaæ dotychczas.

Wójt Wojciech Brzeziñski podkreœli³, ¿e obecnie w naszym kraju 

mamy do czynienia w pewnym sensie z prze³omem zwi¹zanym z 

pozyskiwaniem i wdra¿aniem funduszy unijnych. W roku 2004, 

tu¿ po wst¹pieniu naszego kraju do Unii Europejskiej, mówiono o 

ogromnych funduszach które mia³y trafiæ do naszego kraju 

niemal ¿e w dniu naszego wst¹pienia. W praktyce okaza³o siê, ¿e 

œrodki unijne ruszy³y na prze³omie roku 2006 / 2007. Wtedy te¿ 

nasza Gmina jako pierwsza z  powiatu przasnyskiego, otrzyma³a 

pieni¹dze unijne zarówno na  inwestycje jak i na tzw. projekty 

miêkkie (edukacyjne). Obecnie  bud¿et unii na lata 2007 - 2013 

jest najpotê¿niejszym bud¿etem unii do wykorzystania, w okresie 

gdy œrodków na rozwój infrastruktury by³o zdecydowanie mniej 

nasza  Gmina pracowa³a nad pozyskiwaniem funduszy na 

rozwój edukacji, dziêki nim naszym terenie utworzone zosta³y 

oddzia³y przedszkolne, uczniowie ze wszystkich czterech szkó³ 

maja szansê ju¿ drugi rok uczestniczyæ w dodatkowych 

zajêciach, których celem jest wyrównanie szans edukacyjnych 

dzieci z terenów wiejskich z tymi mieszkaj¹cymi w du¿ych 

aglomeracjach  miejskich. W chwili obecnej na ocenê czekaj¹ 

jeszcze cztery projekty miêkkie. Dotychczas napisanych zosta³o 

22 projekty unijne, których czêœæ jest obecnie realizowana, czêœæ 

jest wdra¿ana, ich wartoœæ to oko³o 25 000 000 z³. Dodatkowo 

napisanych zosta³o 16 tzw. ma³ych projektów, maj¹cych na celu 

wsparcie lokalnego spo³eczeñstwa, oraz rozwój wsi. Realizacja 

tych projektów planowana jest na rok 2011. Od kilku lat 

zmniejszamy zad³u¿enie Gminy pod koniec ubieg³ego roku 

wynosi³o ono oko³o 100 000 z³, jednak ze wzglêdu na realizowane 

w tym roku inwestycje zad³u¿enie  wzrasta. W celu pokrycia 

dotychczasowego deficytu zaci¹gniêty zosta³ za pozwoleniem 

Radnych kredyt w wysokoœci 2 600 000 z³ wi¹¿¹cy siê z budow¹ 

kanalizacji oraz po¿yczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Œrodowiska i Gospodarki Wodnej - 500 000 z³.

Niebawem zrealizowane zostan¹ programy drogowe pisane w 

partnerstwie z gmin¹ Grudusk, wybudowane zostan¹ 

nastêpuj¹ce drogi:
 

- Paw³ówek - Kadzielnia; Kosmowo - Rzêgnowo; Kosmowo - 

Ko³aki; Kosmowo - ̄ ebry; Czernice Borowe -  Zembrzus Wielki - 

Przywilcz; Chrostowo Wielkie - Kuskowo - Przywilcz.
 

W Paw³ówku i w Czernicach w ramach tej inwestycji po³o¿one 

zostan¹ chodniki.

Z Gmin¹ i Miastem Przasnysz wybudowane zostan¹ drogi:
 

- Przasnysz - Klewki - Rostkowo; Rostkowo - Skierki; Rostkowo - 

Górki; Górki - Mi³oszewiec. 

W ramach tego projektu powstanie równie¿ œcie¿ka rowerowa 

prowadz¹ca z Przasnysza do Rostkowa i Górek.

Obecnie napisane zosta³y 4 projekty z Odnowy Wsi w 

miejscowoœciach, Szczepanki, Borkowo - Falenta, Jastrzêbiec, 

Czernice Borowe. Dotychczas zrealizowanych zosta³o 6 

projektów z Odnowy wsi w miejscowoœciach: Czernice Borowe, 

Obrêbiec, Chojnowo, Wêgra, Rostkowo, Paw³owo 
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¯yczenia Œwi¹teczne
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W dniu 24 grudnia 2010r. Urz¹d Gminy 

Czernice Borowe oraz Gminne Centrum Informacji w Czernicach 

Borowych nie pracuj¹. 

Jest to dzieñ wolny za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê 

– pierwszy dzieñ Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
 
 

/-/ Wojciech Brzeziñski

Wójt Gminy Czernice Borowe
  

Czytelniku oddaj Ksi¹¿kê!
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych zwraca siê z 

proœb¹ do czytelników o jak najszybszy zwrot przetrzymanych 

ksi¹¿ek.
 

/-/ 

Kierownik Biblioteki

GCI otwarte dla Wszystkich!
Gminne Centrum Informacji serdecznie zaprasza dzieci i m³odzie¿ 

do bezp³atnego korzystania z internetu oraz gier sieciowych od 

poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 8.00 do 16.00 przez ca³y 

rok.

/-/ Pracownicy GCI

 

Rolniku Odbierz Zaœwiadczenie!
 

W Gminnym Centrum Informacji s¹ do odbioru zaœwiadczenia ze 

szkoleñ “Stosowanie Œrodków Ochrony Roœlin Przy U¿yciu 

Opryskiwaczy” z lat 2007 - 2010. Zapraszamy po odbiór do koñca 

roku, jednoczeœnie informujemy, ¿e przyjmujemy zapisy na kolejne 

szkolenia.
 

¯yczenia Œwi¹teczne
 

Aby Œwiêta by³y wyj¹tkowymi dniami w roku,

by choinka w ka¿dych oczach zalœni³a blaskiem.

By kolacja wigilijna wnios³a w serca spokój,

a radoœæ pojawia³a siê z ka¿dym nowym brzaskiem.

By prezenty ucieszy³y ka¿de smutne oczy,

by spokojna przerwa ukoi³a z³oœæ.  

By Sylwester zapewni³ szampañsk¹ zabawê,

a kolêdowych œpiewów nie by³o doœæ!
 

¿ycz¹ czytelnikom
 

 Pracownicy Gminnego Centrum Informacji i Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych.

Gminna Biblioteka Publiczna w 

Czernicach Borowych bêdzie czynna w godzinach od 9.00 do 

13.00. 

 

Halina Krupa

Podziêkowanie!
 

Serdecznie dziêkujê wszystkim Mieszkañcom gminy Czernice 

Borowe  za poparcie mojej kandydatury  w wyborach 

samorz¹dowych.  Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego 

Narodzenia ¿yczê Pañstwu zdrowych, weso³ych i spokojnych œwi¹t, 

oraz samych sukcesów w nadchodz¹cym Nowym Roku.
 

Z powa¿aniem 

/-/ Leszek Czarzasty 

Podziêkowanie!
 

Sk³adam serdeczne podziêkowania Mieszkañcom okrêgu nr 3,  

którzy oddali swój g³os na moj¹ osobê. ̄ yczê Pañstwu spokojnych 

Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz Szczêœliwego Nowego Roku.
 

Z powa¿aniem 

/-/ Marek Grabowski

Szanowni Pañstwo!
 

Pragnê serdecznie podziêkowaæ tym wszystkim, którzy 21 listopada 

b.r. oddali na mnie swój g³os. To dziêki Wam otrzyma³em po raz 

drugi mandat do Rady Gminy Czernice Borowe, a tym samym 

wielki kredyt zaufania mieszkañców wsi Wêgra i Zbero¿.

Dziêkujê za poparcie i obiecujê ze swej strony godnie 

reprezentowaæ nasze wspólne interesy i potrzeby oraz wykonywaæ 

obowi¹zki radnego sumiennie i z nale¿yt¹ starannoœci¹.

¯yczê moim wyborcom, jak równie¿ ca³ej spo³ecznoœci Gminy 

spokojnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz pomyœlnoœci w 

nadchodz¹cym Nowym Roku.
 

Z wyrazami szacunku:

/-/  Rafa³ Gotowiec
 

Podziêkowanie!
 

Szanowni Mieszkañcy Chojnowa i Chojnówki.
 

Bardzo serdecznie dziêkujê wszystkim, którzy wziêli udzia³ w 

wyborach 21 listopada br. Szczególnie dziêkujê tym Pañstwu, 

którzy zaufali mi oddaj¹c na mnie swój g³os. Osobiœcie zapewniam, 

¿e uczyniê wszystko, co w mojej mocy i zobowi¹zuje siê nie zawieœæ 

Pañstwa zaufania, godnie reprezentowaæ i wype³niaæ powierzony 

mi mandat radnego.

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia sk³adam 

Pañstwu Najserdeczniejsze ¯yczenia oraz wszelkiej pomyœlnoœci w 

Nowym Roku.
 

Z wyrazami szacunku 

/-/Ryszard Trzciñski 
  

Podziêkowanie!
 

Sk³adam serdeczne podziêkowanie Mieszkañcom okrêgu nr 4 tzn. 

Paw³owa, Kosmowa, Paw³ówka, Kadzielni, oraz Jastrzêbca za 

poparcie mojej kandydatury do Rady Gminy Czernice Borowe. Jest 

mi mi³o, ¿e zosta³em obdarowany wœród Pañstwa wielkim 

zaufaniem na III kadencjê.Jestem zobowi¹zany do godnego 

reprezentowania naszych wspólnych potrzeb. Z okazji zbli¿aj¹cych 

siê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku sk³adam Pañstwu 

najserdeczniejsze ¿yczenia.
 

Z powa¿aniem i wyrazami szacunku 

/-/ Tadeusz Bastkowski 

Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy

Weso³ych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 

oraz Szczêœliwego Nowego Roku 2011, 

wiele radoœci, niezapomnianych chwil 

spêdzonych w rodzinnym gronie, 

zadumy i refleksji nad mijaj¹cym rokiem
 

¿ycz¹ wszystkim Mieszkañcom Gminy Czernice Borowe:
 

Wójt Gminy Czernice Borowe - Wojciech Brzeziñski

Przewodnicz¹cy Rady Gminy - W³odzimierz Stolarczyk

Pracownicy Urzêdu Gminy, GOPS, USC.

Sprawozdanie z II sesji Rady Gminy

Og³oszenia p³atne:
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