Protokół Nr 24/2021
posiedzenia Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych Rady Gminy Piątnica, odbytego
w dniu 19 marca 2021 r. w sali Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53.
Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji - Pan Jan Kopczewski. W posiedzeniu
uczestniczyło 5 radnych na ogólną liczbę 5.
Czas trwania posiedzenia 905- 1013.
O terminie posiedzenia członkowie Komisji zostali powiadomieni pisemnie i otrzymali projekty uchwał
stanowiące przedmiot posiedzenia pocztą elektroniczną.
Informację o terminie, miejscu i porządku posiedzenia podano do wiadomości publicznej poprzez
wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Piątnica oraz BIP Urzędu Gminy
Piątnica.
Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu:
1. Kopczewski Jan
Przewodniczący Komisji
2. Dąbrowski Adam Robert
Członek Komisji
3. Konopko Marek
Członek Komisji
4. Mroczkowski Sławomir
Członek Komisji
5. Śmiarowski Karol
Członek Komisji
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Bieńczyk Bogdan
2. Krajewska Małgorzata
3. Duda Bożena

Zastępca Wójta Gminy Piątnica
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Podatków i Usług
w Urzędzie Gminy Piątnica
Inspektor do obsługi rady gminy w Urzędzie Gminy Piątnica

Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu.
Ad. 1.
Posiedzenie Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji, który powitał zgromadzonych.
Ad. 2.
Radni nie wnieśli uwag do porządku dziennego.
Pan Przewodniczący Komisji przedłożył porządek dzienny o treści:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
3. Informacja o podpisaniu protokołu Nr 23/2021 posiedzenia Komisji.
4. Rozpatrzenie na sesję projektów uchwał Rady Gminy Piątnica w sprawie:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa dróg gminnych;
2) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
3) określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Piątnica w 2021 roku”;
4) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
5) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu;
6) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu;
7) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu;
8) zmian w budżecie Gminy.
5. Przygotowanie na sesję Rady Gminy sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa i Spraw
Lokalnych za 2020 r.
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6. Wolne wnioski.
Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek o przyjęcie porządku dziennego
posiedzenia. Po głosowaniu przestawił zbiorcze wyniki głosowania. Liczba radnych biorących udział
w głosowaniu - 5. Głosy „za” - 5 radnych: Kopczewski Jan, Dąbrowski Adam Robert, Konopko
Marek, Mroczkowski Sławomir, Śmiarowski Karol.Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się” - brak.
Ad.3.
Pan Przewodniczący Komisji poinformował, że podpisał protokołu Nr 23/2021 posiedzenia Komisji.
Ad. 4.1)
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa dróg gminnych
w załączeniu do oryginału protokołu.
Pan Zastępca Wójta poinformował, że organ nadzorczy Urzędu Wojewódzkiego zakwestionował zapis,
gdzie w uchwale były podane dwie stawki za zajęcie pasa drogowego, czyli w miejscach zabudowanych
i poza miejscami zabudowanymi. Było to ustalone błędnie, ponieważ taki zapis dotyczy tylko dróg
krajowych. Natomiast gmina posiada w zarządzie drogi gminne i obowiązuje jedna stawka za zajęcie
pasa drogowego. Dlatego też podjęcie uchwały jest zasadne.
Pan Przewodniczący Komisji zapytał, czy urządzenia typu zawory wodociągowe, które są w pasach
rogowych dróg gminnych obciążamy również?
Pan Zastępca Wójta stwierdził, że nie bo to jest nasze mienie.
Pan Przewodniczący Komisji kontynuując zapytał o urządzenia gazowe?
Pan Zastępca Wójta udzielił odpowiedzi twierdzącej.
Radni, po rozpatrzeniu projektu uchwały nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie pozytywnego
zaopiniowania pod obrady sesji projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat
za zajęcie pasa dróg gminnych. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 5. Głosy „za” - 5
radnych: Dąbrowski Adam Robert, Kopczewski Jan, Konopko Marek, Mroczkowski Sławomir,
Śmiarowski Karol. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się” - brak.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji projekt uchwały.
Ad. 4.2)
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w załączeniu do oryginału
protokołu.
Pan Zastępca Wójta poinformował, że ponieważ ukazał się Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
dotyczący miejscowości po byłych PGR, gmina wystąpiła z wnioskiem o pozyskanie środków
finansowych na przebudowę drogi w Marianowie. Wniosek został już złożony w tej sprawie, a teraz
jesteśmy w trakcie opracowania dokumentacji.
Pan radny Adam Dąbrowski panie Wójcie wiele razy mówiliśmy o tym, że musimy przysiąść do tego
żeby każdy w swoim okręgu wskazał drogi, które są dla nas bardzo ważne, a są nieprzejezdne. Są to
drogi często 3 m, a nawet trafiają się 2 m, często nieprzejezdne i często jest tak, że pas drogowy jest
zarośnięty i jeździ się po działce rolnika. Mieliśmy usiąść wszyscy radni i wskazać takie drogi, aby
przystąpić do prac związanych z przekształcaniem tych dróg gminnych na drogi publiczne.
Pan Zastępca Wójta powiedział, że nieobecność wójta spowodowała to, że ten proces przerwaliśmy,
ale w dniu dzisiejszym wójt kończy kwarantannę. Następnie okazał Komisji przygotowane przez
geodetę materiały. Dalej p. Chrzanowski przygotuje zestawienie z informacją, które drogi są już drogami
publicznymi, później nad tym materiałem będziemy pracowali.
Radni, po rozpatrzeniu projektu uchwały nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
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Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie pozytywnego
zaopiniowania pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg
gminnych. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 5. Głosy „za” - 5 radnych: Dąbrowski
Adam Robert, Kopczewski Jan, Konopko Marek, Mroczkowski Sławomir, Śmiarowski Karol. Głosy
„przeciw” i „wstrzymujące się” - brak.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji projekt uchwały.
Ad. 4.3)
Projekt uchwały w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piątnica w 2021 roku” w załączeniu do oryginału
protokołu.
Na posiedzenie Komisji przybyła pani Małgorzata Krajewska - Naczelnik Wydziału Rolnictwa
Podatków i Usług, zwana dalej: Naczelnik RPU. Stwierdziła, że w roku bieżącym w przedłożonym
programie zmniejszyły się koszty realizacji programu do kwoty 120 tys. zł, podczas gdy w roku
ubiegłym wynosiły one 150 tys. zł. Zwróciła uwagę na fakt przeznaczenia kwoty 25 tys. zł na kastrację
i sterylizację zwierząt, która w stosunku do ubiegłego roku wzrosła o 5 tys. zł. Poinformowała, że w
styczniu br. zostało odłowionych 11 bezpańskich psów. Mamy też nowe gospodarstwo dla
przetrzymywania zwierząt gospodarskich w razie zaistnienia takiej potrzeby, bo poprzedni pan zażądał
wyższej kwoty i znaleźliśmy drugie gospodarstwo w m. Elżbiecin 10.
Pan Przewodniczący Komisji zapytał w kwestii prowadzonych rozmów w sprawie budowy schroniska
zwierząt dla kilku ościennych gmin.
Pan Zastępca Wójta sprawa upadła, ponieważ Rada Gminy Zambrów nie wyraziła zgody na utworzenie
schroniska zwierząt na terenie gminy Zambrów.
Pan Przewodniczący Komisji jest to sytuacja dość patowa, podobnie jak ze śmieciami. Co roku rosną
koszty i nie mamy jakby wpływu na to wszystko, bo jest to związane z przetargiem i małą ilością
schronisk. Tutaj akurat są to koszty, które obciążają gminę.
Radni, po rozpatrzeniu projektu uchwały nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie pozytywnego
zaopiniowania pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie określenia „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piątnica w 2021
roku”. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 5. Głosy „za” - 5 radnych: Dąbrowski Adam
Robert, Kopczewski Jan, Konopko Marek, Mroczkowski Sławomir, Śmiarowski Karol. Głosy
„przeciw” i „wstrzymujące się” - brak.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji projekt uchwały.
Ad. 4.4)
Projekt uchwały
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za
pomocą środków komunikacji elektronicznej w załączeniu do oryginału protokołu.
Pani Naczelnik RPU poinformowała, że okazało się iż w deklaracji nie może być imion rodziców,
co jest związane ze zmianą ustawy o postępowaniu egzekucyjnym. Zmienione zostały druki tytułów
wykonawczych, gdzie także nie ma imion rodziców. Dlatego też musimy zmienić także zapisy
i dostosować je do wymogów.
Radni, po rozpatrzeniu projektu uchwały nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
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Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie pozytywnego
zaopiniowania pod obrady sesji projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji
za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 5. Głosy „za” - 4 radnych: Kopczewski Jan, Konopko Marek, Mroczkowski Sławomir, Śmiarowski
Karol. Głosy „przeciw” - 1 radny: Dąbrowski Adam Robert. Głosy „wstrzymujące się” - brak.
Komisja większością głosów zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji projekt uchwały.
Ad. 4.5)
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu w załączeniu
do oryginału protokołu.
Pan Zastępca Wójta stwierdził, że kolejne trzy projekty uchwał dotyczą udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Łomżyńskiemu. Dwa porozumienia dotyczą dróg, które wygasły z zakończeniem roku
budżetowego i trzeba je ponowić. Jedno z nich dotyczy wykonania dokumentacji na drogę Piątnica
Włościańska – Kalinowo, a drugie drogi Guty - Kokoszki. Kwoty nie uległy zmianie i trzeba tylko
zawrzeć nowe porozumienia. Natomiast trzeci porozumienie dotyczy ryczałtu za komunikację i chodzi
o autobus PKS Nowa, który jeździ za linię nr 15 i kursuje aż do Wizny, a organizatorem tego jest powiat
gdyż dotyczy dwóch gmin. Gmina Piątnica partycypuje w kosztach 70%, a pozostałe 30% gmina Wizna.
Następnie stwierdził, że zostały ustalone warunki dofinansowania przez gminę linii autobusowej nr 1.
Musi zostać przygotowane porozumienie w tej sprawie, które będzie uchwalone przez Radę Gminy
Piątnica i Radę Miasta Łomża. Jesteśmy na etapie dopracowania szczegółów, gdzie w sprawie
wypowiadają się mecenasowie poszczególnych gmin.
Radni, po rozpatrzeniu projektu uchwały nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie pozytywnego
zaopiniowania pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Łomżyńskiemu. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 5. Głosy „za” - 5 radnych: Dąbrowski
Adam Robert, Kopczewski Jan, Konopko Marek, Mroczkowski Sławomir, Śmiarowski Karol. Głosy
„przeciw” i „wstrzymujące się” - brak.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji projekt uchwały.
Ad. 4.6)
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu w załączeniu
do oryginału protokołu.
Pan Przewodniczący Komisji poinformował, że pomoc finansowa dotyczy na przebudowę i rozbudowę
drogi powiatowej nr 1934B Piątnica Włościańska - Kalinowo na odc. dł. ok. 2400 m oraz na podziały
nieruchomości przewidzianych pod drogę w kwocie 64 206 zł.
Radni, po rozpatrzeniu projektu uchwały nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie pozytywnego
zaopiniowania pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
ćŁomżyńskiemu . Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 5. Głosy „za” - 5 radnych:
Dąbrowski Adam Robert, Kopczewski Jan, Konopko Marek, Mroczkowski Sławomir, Śmiarowski
Karol. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się” - brak.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji projekt uchwały.
Ad. 4.7)
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu w załączeniu
do oryginału protokołu.
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Pan Przewodniczący Komisji poinformował, że pomoc finansowa dotyczy udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na aktualizację dokumentacji projektowej zadania pn:
"Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1962B Wizna - Srebrowo - Mrówki - Nieławice Kokoszki - Guty - Kownaty, na odcinku Kokoszki - Guty o dł. 1911 m. b." w kwocie 11 300 zł.
Radni, po rozpatrzeniu projektu uchwały nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie pozytywnego
zaopiniowania pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Łomżyńskiemu. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 5. Głosy „za” - 5 radnych: Dąbrowski
Adam Robert, Kopczewski Jan, Konopko Marek, Mroczkowski Sławomir, Śmiarowski Karol. Głosy
„przeciw” i „wstrzymujące się” - brak.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji projekt uchwały.
Ad. 4.8)
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy w załączeniu do oryginału protokołu.
Radni, po rozpatrzeniu projektu uchwały nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie pozytywnego
zaopiniowania pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy. Liczba radnych
biorących udział w głosowaniu - 5. Głosy „za” - 5 radnych: Dąbrowski Adam Robert, Kopczewski
Jan, Konopko Marek, Mroczkowski Sławomir, Śmiarowski Karol. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące
się” - brak.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji projekt uchwały.
Ad. 5.
Projekt sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych w załączeniu do oryginału
protokołu.
Pan Przewodniczący Komisji poinformował, że na stronie drugiej sprawozdania po punkcie 8/ nanosi
zapis „9/ kwestia zakupu przez gminę Piątnica Hotelu Belfort w Piątnicy.
W okresie sprawozdawczym Komisja przeprowadziła jedną kontrolę na temat stanu dróg gminnych na
terenie Gminy Piątnica. Komisja zgłosiła 3 wnioski pokontrolne, na które odpowiedzi udzielił Wójt
Gminy Piątnica.
Wniosek dotyczący podjęcia działań mających na celu uprzątnięcie pasów drogowych dróg gminnych
poprzez zebranie naniesionego piachu i ogólne uporządkowanie pasów drogowych po przejściu
w ostatnim okresie nawałnic burzowych został zrealizowany.
Natomiast do tej pory według wiedzy posiadanej przez Komisję nie rozważono możliwość wykonania
przepustu drogowego w ciągu wewnętrznej drogi gminnej położonej w obrębie gruntów wsi Olszyny,
na odcinku Taraskowo – Wyłudzin, na wysokości działki nr 145.
Wniosek w sprawie regulowanie pasów drogowych dróg gminnych położonych na terenie
miejscowości Nowy Cydzyn, polegające w szczególności na ich poszerzeniu do stanu umożliwiającego
możliwość zaprojektowania drogi o właściwych parametrach jest w trakcie realizacji.”
Radni nie wnieśli uwag do sprawozdania.
Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie sprawozdania z działalności
Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 5. Głosy „za”
- 5 radnych: Dąbrowski Adam Robert, Kopczewski Jan, Konopko Marek, Mroczkowski Sławomir,
Śmiarowski Karol. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się” - brak.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji sprawozdanie.
Sprawozdanie w załączeniu do oryginału protokołu.
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Ad. 6.
W punkcie wolne wnioski głos zabrali:
Pan radny Marek Konopko zapytał, czy został już wyłoniony wykonawca na bieżące utrzymanie dróg?
Pan Zastępca Wójta poinformował, że w tej chwili ogłoszony jest przetarg na profilowanie dróg.
Pan radny Marek Konopko zapytał, co zrobić, bo są takie newralgiczne punkty, że trzeba już wykonać
prace.
Pan Zastępca Wójta teraz nie ma sensu muszą trochę obeschnąć drogi. Obecnie trwają przygotowania
do ogłoszenia przetargu na zakup kruszywa. Część kruszywa chcemy zakupić o lepszej frakcji na
zadania, gdzie zostały przekazane środki funduszu sołeckiego na zakup kruszywa na drogi.
Pan Radny Marek Konopko mam wniosek o wytyczenie drogi do Kurakowa.
Pan Zastępca Wójta rozmawiałem z p. radnym na ten temat i wie pan z czym się to będzie wiązało. Nie
ma problemu my ją wytyczymy, ale jeżeli mieszkańcy będą worywali się w drogę to pójdą za tym
sankcje karne.
Pan Przewodniczący Komisji p. Wójcie ponownie przypominam o wytyczeniu pasa drogowego na
drodze.
Pan Zastępca Wójta w tym dniu przekazałem sprawę pracownikowi – p. Niklewicz i p. radny winien
się zgłosić do niego.
Pan radny Adam Dąbrowski p. Wójcie wyczyścić z zakrzaczeń drogę Drozdowo – Wiktorzyn. Starać
się na bieżąco uzupełniać braki asfaltu, aby ta droga posłużyła rolnikom.
Następnie stwierdził, że droga 166 w Rakowie - Czachach (droga do kurników) też proszę i odkrzaczyć,
wyciąć drzewa, poszerzyć w pasie drogowym drogi gminnej, zrobić tam porządek.
Wójt składał wniosek o modernizację rejestru gruntów i budynków w Rakowie-Czachach. Wiadomo
nieoficjalnie, że tam ekipa była, odnaleźli znaki graniczne, byli u tego w ogródku co zagrodził tą drogę,
ale wszyscy się rozjechali. Co oficjalnie jest w tej sprawie?
Pan Przewodniczący Komisji na portalu Wrota Podlasia wyczytałem, że do 2 kwietnia jest możliwość
złożenia wniosków na tzw. odnowę wsi. Wnioski składa gmina i na wieś może przypadać nie więcej jak
15 tys. zł. Byłbym zainteresowany doposażeniem kuchni w remizie w Olszynach. Czy gmina
przygotowuje się na złożenie wniosków, jeżeli już, to jest mało czasu. W telewizji usłyszałem, że istnieje
możliwość złożenia wniosków na tzw. poprawę bezpieczeństwa na drogach i akurat było pokazywane
Jedwabne, gdzie składają wnioski na przejście, chodniki i tu jest bodajże dofinansowanie do 200 tys. zł
na dane zadanie. Czy w tej dziedzinie coś robimy? Widzę tutaj poprawę bezpieczeństwa na moście
w Wyłudzinie, gdzie piszę wnioski w tej sprawie od 5 lat.
Pan Zastępca Wójta stwierdził, że było takie pismo i skierowane zostało do p. Katarzyny
Modzelewskiej, ale tej pani nie ma dzisiaj w pracy.
Pan radny Adam Dąbrowski p. Wójcie a z Programu Odnowy Rozwoju Wsi były budowane place
zabaw, altany. Też bym prosił aby wybudować altanę napowietrzną w Niewodowie. Tam jest bardzo
duży plac, mieszkańcy też się domagają altany napowietrznej. Tam jest boisko i chcieliby mieć miejsce
na odpoczynek.
Mieszkańcy m. Rakowo – Czachy od tylu lat zgłaszali wnioski o budowę altany i ciągle mówiło się,
że nie da się. Cieszę się iż w końcu zostały zalane stopy pod ten budynek i w końcu coś z tego będzie.
Także tutaj dziękuję. Następnie stwierdził, że odkąd pamięta, przynajmniej od 10 lat fundusz sołecki
przekazywany był na remont utwardzenie, okazanie granic i budowę dróg zgodnie z rejestrem gruntów,
także przez tyle lat jest to kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jest to przykre, że jest to niezrealizowane,
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bo mieszkańcy nawet jak przyjechał żwir to blokowali jego wysypywanie i powiedzieli najpierw
geodeta, potem równiarka i żwir. Dlatego tam są takie zaległości i mi szkoda tego młodego człowieka,
który pobudował tam fermę i z własnych pieniędzy utwardza tam drogę.
Pan Zastępca Wójta zgadza się, tylko p. radny zna jaki jest to odcinek drogi. Jeśli zaczniemy
remontować ten odcinek drogi, to będzie zarzut iż wykonujemy to dla właściciela fermy drobiu.
My mając to na względzie partycypujemy częściowo w kosztach.
Na drodze 166 w Rakowie - Czachach staramy się zrobić porządek, ale p. radny wie doskonale jak tam
wygląda sytuacja.
Pan radny Dąbrowski tam trzeba iść zgodnie z literą prawa. Wójt mówi, że tu jest mój pas drogowy
biorę geodetę, biorę rębak, wycinam to i odkrywa się już pas drogowy, i można coś zrobić.
Pan radny Sławomir Mroczkowski apelował pod adresem p. Wójta aby gmina miała wgląd na mostek,
który jest na końcu m. Czarnocin na drodze powiatowej, gdzie należałoby jego wyremontować.
Pan Zastępca Wójta stwierdził, że jeżeli będzie wykonana przebudowa drogi, to i nastąpi przebudowa
mostku.
Pan Przewodniczący Komisji poruszył sprawę wykonania oświetlenia w Choszczewie, gdzie była
obietnica p. wójta w tej sprawie.
Pan Zastępca Wójta poinformował, że wniosek ten będzie realizowany i z tego co wie to został zlecony
projekt.
Pan Przewodniczący Komisji p. Wójcie chciałbym uzyskać odpowiedź, jeżeli wróci p. Modzelewska.
Pan Zastępca Wójta w poniedziałek skieruję to zapytania do p. Modzelewskiej.
Ze względu na wyczerpanie porządku posiedzenia Pan Przewodniczący Komisji podziękował
zgromadzonym za udział i zamknął posiedzenie Komisji.
Protokołowała

Przewodniczący Komisji

Bożena Duda

Jan Kopczewski
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