
 

Kszta³tuje siê on w sposób nastêpuj¹cy:
 

 

1) od 1 m kwadratowego powierzchni u¿ytkowej budynków 

mieszkalnych lub ich czêœci. - 0.32 z³

2) od 1 m kwadratowego powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich 

czêœci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, oraz 

od budynków mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie 

dzia³alnoœci gospodarczej. - 18.51 z³

3) od 1 m kwadratowego powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich 

czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w 

zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym - 9. 38 z³

4) od 1 m kwadratowego powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich 

czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w 

zakresie udzielenia œwiadczeñ zdrowotnych. - 3. 70 z³

5) od 1m kwadratowego powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych 

budynków lub ich czêœci, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej 

statutowej dzia³alnoœci po¿ytku przez organizacje po¿ytku 

publicznego. - 3, 40 z³

6) Od budowli:

a) zwi¹zanych z poborem wody: stacji uzdatniania wody, 

ruroci¹gów i przewodów sieci rozdzielczej wody - 1% ich wartoœci.

b) pozosta³ych - 2 % ich wartoœci.

7) Od gruntów:

a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, bez 

wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i 

budynków, od 1 m kwalifikowanego powierzchni. - 0.70 z³

b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub 

elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni. - 2. 00 z³

c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej 

statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacja 

po¿ytku publicznego od 1km kwadratowego powierzchni.                                                           

- 0,06 z³
 

Zwalnia siê od podatku od nieruchomoœci:
 

1. Budynki mieszkalne lub ich czêœci z  wyj¹tkiem zajêtych na 

prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej na terenie gminy;

2. Budynki i grunty wykorzystywane do celów ochrony 

przeciwpo¿arowej;

3. Budynki i grunty wykorzystywane na potrzeby kultury i pomocy 

spo³ecznej.
 

Projekt tej uchwa³y zosta³ przyjêty jednog³oœnie.

Kolejnym punktem obrad by³o podjêcie uchwa³y w sprawie 

obni¿enia œredniej ceny zbó¿ za okres pierwszych trzech kwarta³ów 

2010 roku przyjmowanej, jako podstawowa do obliczania podatku 

rolnego na obszarze Gminy Czernice Borowe na rok 2011. Radni po 

¿ywej dyskusji podjêli przez g³osowanie decyzje o obni¿eniu ceny 

¿yta do 36z³. Nastêpnie podjêta zosta³a uchwa³a dotycz¹ca wzoru 

formularzy informacji i deklaracji niezbêdnych do wymiaru i 

poboru podatku rolnego, leœnego i od nieruchomoœci. Projekt tej 

uchwa³y zosta³ przyjêty jednog³oœnie.

Radni zajêli siê równie¿ ustaleniem miesiêcznego limitu przebiegu 

kilometrów na wyjazdy  s³u¿bowe, wynagrodzeniem za 

sprawowanie funkcji wójta, a tak¿e przyznali dodatek specjalny z 

tytu³u realizacji projektu „Dodatkowe zajêcia szans¹ na lepszy start 

dla uczniów wiejskich." dla Pana Wójta Wojciecha Brzeziñskiego. 

Wynagrodzenie dla wójta ustalone zosta³o na poziomie 

dotychczasowym.

Dalej Radni zajêli siê podjêciem dwóch uchwa³ dotycz¹cych 

przejêcia zespo³u dworsko - parkowego, oraz nieruchomoœci 

oznaczonej w ewidencji gruntów nr 216 / 6 po³o¿onej we wsi 

Chojnowo. 

Przejêcie tych nieruchomoœci od Agencji Nieruchomoœci  Rolnych 

by³o nie mo¿liwe ze wzglêdu na roszczenia zg³oszone przez by³ych 

spadkobierców - rodzinê Bojanowskich. Zrzekli siê oni po d³ugich 

negocjacjach tych roszczeñ, pod warunkiem ¿e gmina przejmie t¹ 

budowlê z przeznaczeniem na cele spo³eczne. Agencja po 

negocjacjach zobowi¹za³a siê przekazaæ ten obiekt gminie 

nieodp³atnie.  Obiekt ten przejêty zostanie na realizacjê zadañ 

w³asnych gminy, na utworzenie oœrodka prowadz¹cego 

dzia³alnoœæ kulturaln¹, turystyczn¹ i rekreacyjn¹, w ramach 

projektu pod nazw¹ „Zabytkowa kolejka w¹skotorowa M³awa - 

Maków Mazowiecki lokomotyw¹ Pó³nocnego Mazowsza.”

Przejêcie dzia³ki nr 216/6 umo¿liwi budowê drogi ³¹cz¹cej drogê 

wojewódzk¹ z miejscowoœci¹ Mi³oszewiec. Obie uchwa³y zosta³y 

przyjête jednog³oœnie.
 

Kolejnym punktem w obradach by³y wolne wnioski. W czasie 

których so³tys ¯eber Pan S³awomir Sosnowski podziêkowa³ Panu 

Wójtowi - Wojciechowi Brzeziñskiemu za rozbudowê oœwietlenia 

ulicznego w tej, ¿e miejscowoœci. G³os zabra³a równie¿ Pani 

Magdalena Perzanowska so³tys Pierzcha³, która poruszy³a temat 

dowozu dzieci do szkó³ i problemów z odœnie¿aniem dróg 

prowadz¹cych do tej miejscowoœci.
 

Po zakoñczeniu tej czêœci obrad Przewodnicz¹cy zamkn¹³ 

obrady Sesji i podziêkowa³ wszystkim za uczestnictwo.

Marsza³ka i Wojewody nasza Gmina bêdzie jedn¹ z pierwszych  na 

liœcie informatyzacji, kiedy ten program bêdzie ju¿ realizowany. 

Wspierana bêdzie nadal retencja i melioracja. W ramach 

projektu powstan¹ 2 zbiorniki retencji w miejscowoœciach 

Jastrzêbiec, Obrêbiec. W planach jest jeszcze z³o¿enie w 2011 

roku nastêpnych wniosków na zbiorniki retencyjne w Paw³owie 

Koœcielnym i Inkubator przedsiêbiorczoœci w Chojnowie. W 2012 

roku planowane jest zakoñczenie prac przy budowie chodników i 

montowaniu ulicznego oœwietlenia.
 

Kolejnym punktem obrad by³o podjêcie uchwa³y dotycz¹cej 

okreœlenia wysokoœci stawek podatku od œrodków transportowych 

oraz zwolnieñ w tym podatku. 
 

W nastêpuj¹cy sposób kszta³tuje siê wysokoœæ stawek od œrodków 

transportowych:
 

1. Od samochodów ciê¿arowych nie posiadaj¹cych katalizatora, 

jak te¿ certyfikatu EURO - wykorzystywanych do innych celów ni¿ 

dzia³alnoœæ rolnicza o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
 

a) powy¿ej 3,5 ton do 5,5 tony w³¹cznie - 309z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie - 1051 z³

c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton - 1360 z³
 

2. Od samochodów ciê¿arowych posiadaj¹cych katalizator, oraz 

od samochodów ciê¿arowych posiadaj¹cych certyfikat EURO 

wykorzystywanych do innych celów ni¿ dzia³alnoœæ rolnicza o 

dopuszczalnej masie pojazdu:
 

a) powy¿ej 3,5 ton do 5,5 tony w³¹cznie - 247z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie - 990z³

c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton - 1238z³
 

3. Od samochodów ciê¿arowych wykorzystywanych wy³¹cznie do 

dzia³alnoœci rolniczej o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
 

a) powy¿ej 3,5 ton do 5,5 tony w³¹cznie - 154z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie - 525z³

c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton - 680z³
 

4. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej 

pojazdu równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton z za³¹cznikiem nr 1.
 

5. Od ci¹gników siod³owych lub balastowych przystosowanych do 

u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ nie posiadaj¹cych 

katalizatora EURO o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u 

pojazdów:
 

a) powy¿ej 3,5 ton do 5,5 tony w³¹cznie - 742z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie - 1114z³

c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton - 1486z³
 

6. Od ci¹gników siod³owych lub balastowych przystosowanych do 

u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, posiadaj¹cych 

katalizator oraz od ci¹gników siod³owych lub balastowych 

przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ 

posiadaj¹cych certyfikat EURO o dopuszczalnej masie ca³kowitej 

zespo³u pojazdów:
 

a) powy¿ej 3,5 ton do 5,5 tony w³¹cznie - 519z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie - 780z³

c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton - 1039z³
 

7. Od ci¹gników siod³owych lub balastowych przystosowanych do 

u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie 

ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton.
 

8. Od przyczep lub naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym                                     

posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton z

wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ 

prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego - 371z³
 

9. Od przyczep lub naczep z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z 

dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku 

rolnego, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ 

dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ zespo³u pojazdów równ¹ lub wy¿sz¹ 

ni¿ 12 ton.
 

10. Od autobusów w zale¿noœci od liczby miejsc do siedzenia:
 

a) mniej ni¿ 3 miejsca - 990z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc - 1733z³
 

Uchwa³a ta zosta³a przyjêta jednog³oœnie.
      

Nastêpnie Radni podjedli uchwa³ê w sprawie stawek podatku od 

nieruchomoœci oraz zwolnienia z tego podatku.

Zakoñczenie projektu pn. 
“Chcê Byæ Aktywnym”

W dniu 2 grudnia 2010r. odby³a siê pierwsza sesja Rady Gminy na 

której Radni z³o¿yli œlubowanie i ustalili sk³ady komisji:
 

Przewodnicz¹cy:

W³odzimierz Stolarczyk,
   

Wiceprzewodnicz¹cy:

Tadeusz Bastkowski,
 

Komisja Rewizyjna:

W³odzimierz Kobyliñski – Przewodnicz¹cy,

Ryszard Trzciñski,

Mariusz Szempliñski,

Kazimierz Skowroñski,
 

Komisja Bud¿etowa:

Rafa³ Gotowiec, – Przewodnicz¹cy,

Leszek Czarzasty,

Tadeusz Bastkowski,

Bartosz Jakóbiak,
 

Komisja Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa:

Andrzej Borkowski – Przewodnicz¹cy,

Marek Grabowski,

Adam Pep³owski,
 

Komisja Zdrowia, Oœwiaty i Kultury:

Józef Polakiewicz – Przewodnicz¹cy,

Krzysztof Morawski,

Miros³aw Na³êcz.

W dniu 17 grudnia 2010r. w stra¿nicy OSP w Czernicach 

Borowych odby³a siê Uroczysta Konferencja koñcz¹ca Projekt 

systemowy „Chcê byæ aktywnym” realizowany od 1 stycznia do 

31 grudnia 2010r.  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 

296,37 z³ w tym udzia³ œrodków w³asnych 9.901,12 z³.

W projekcie uczestniczy³o 9 bezrobotnych osób (8 kobiet i 1 

mê¿czyzna) 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 zabrali: Pani Ilona Nowotko 

koordynator  Projektu „Chcê byæ aktywnym” Pani Sekretarz 

Gminy Czernice Borowe Bogumi³a Cienkus oraz Przedstawiciel 

Firmy szkoleniowej INKUBATOR z M³awy Pan Cezary K¹cki. Po 

czêœci oficjalnej nast¹pi³o wrêczenie certyfikatów oraz 

zaœwiadczeñ potwierdzaj¹cych zdobyte umiejêtnoœci.  

Zwieñczeniem spotkania by³ wspólny obiad podczas którego 

wszyscy obecni na konferencji goœcie oraz beneficjenci projektu 

podzielili siê op³atkiem i przekazali sobie ¿yczenia œwi¹teczne.

W dniu 15 grudnia 2010r. odby³a siê uroczysta konferencja 

koñcz¹ca projekt Abstynencki Klub Integracji Spo³ecznej 

realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej.

Na konferencji obecni byli: wójt Gminy Czernice Borowe Pan 

Wojciech Brzeziñski, w³adze Stowarzyszenia: Pani Halina Krupa 

prezes, Pani Ma³gorzata Brzeziñska wiceprezes, Pan Janusz 

Æwiek skarbnik. Kierownik Mazowieckiego Centrum Pomocy 

BliŸniemu Monar-Markot w Turowie Pani Ró¿a Drê¿ek, 

Koordynator Projektu Pani Ilona Nowotko, Trenerzy prowadz¹cy 

zajêcia w ramach projektu: Pani Michalina Kuczkowska 

psycholog, Pan Krzysztof ¯mijewski terapeuta uzale¿nieñ, oraz 

uczestnicy projektu Abstynencki Klub Integracji Spo³ecznej wraz z 

rodzinami. 

Spotkanie rozpoczê³o siê od zabrania g³osu przez Koordynatora 

projektu Pani¹ Ilonê Nowotko która podsumowa³a przebieg 

projektu oraz podziêkowa³a osobom zaanga¿owanym w 

realizacjê w/w zadania. Nastêpnie g³os zabra³ Pan Wójt Gminy 

Czernice Borowe Wojciech Brzeziñski który wyrazi³ ogromne 

zadowolenie z realizacji projektu w tematyce przeciwdzia³ania 

alkoholizmowi oraz zapewni³ i¿ dzia³ania realizowane w ramach 

projektu bêd¹ kontynuowane w przysz³oœci. Po wyst¹pieniu 

Pana Wójta g³os zabrali pozostali zaproszeni goœcie. Konferencja 

podsumowuj¹ca projekt po³¹czona by³a z Wigili¹. Po czêœci 

oficjalnej wszyscy zgromadzeni goœcie wraz z uczestnikami 

projektu prze³amali siê op³atkiem i w œwi¹tecznej atmosferze 

przy kolêdach kontynuowano spotkanie.

Zakoñczenie projektu pn. 
“Abstynencki Klub Integracji Spo³ecznej”

Sk³ad i funkcje nowej Rady Gminy:

15 grudnia 2010 roku og³oszono wyniki wniosków z³o¿onych w 

ramach Priorytetu IX: Rozwój wykszta³cenia i kompetencji w 

regionach, dzia³anie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na 

obszarach wiejskich. Z naszej gminy dofinansowanie dosta³y 

dwa projekty. Pierwszy pod nazw¹ „Zapomniana historia – 

œladami Bitwy Przasnyskiej” kwota dofinansowania to 49 970,00 

z³, drugi pod nazw¹ „W harcerstwie si³a” na kwotê  49 752,00 z³.

Kolejne Projekty Unijne

Zadaniem Gminy jest zapewnienie przejezdnoœci na drogach 

publicznych. Ostatnia zima pokaza³a jednak, ¿e istnieje 

uzasadniona potrzeba pomocy ludziom w odœnie¿eniu dróg 

prywatnych. Gmina stara³a siê wiêc reagowaæ i pomagaæ w takich 

przypadkach. Wywo³a³o to jak zwykle dyskusjê: komu nale¿y 

pomóc, a komu nie? Wspólnie z radnymi próbowano rozstrzygn¹æ 

ten problem. Ustalono, ¿e w przypadkach odœnie¿ania dróg 

prywatnych gmina nie bêdzie p³aciæ za tak¹ us³ugê. Wykonuj¹cy 

us³ugê mo¿e to jednak zrobiæ na ¿yczenie i za odp³atnoœci¹ 

w³aœciciela posesji. Stawka za 1h wynosi 122PLN, odp³atnoœæ wiêc 

za np. 5min to 1/12 godziny czyli ok. 10z³. Problemem bêdzie 

rozliczenie. Odœnie¿aj¹cy jednak prowadzi³ bêdzie ewidencjê, co 

pozwoli rozliczaæ i kontrolowaæ sytuacjê. Mamy nadziejê, ¿e taki 

model sprawdzi siê i spotka ze zrozumieniem mieszkañców. 

Obecna zima zapowiada siê groŸnie i mo¿e sporo kosztowaæ. W 

ubieg³ym roku koszty odœnie¿ania wynosi³y prawie 100tys. PLN.

Kilka s³ów o odœnie¿aniu:
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