
Pani Przewodniczqca, Szanowni Panstwo! 

Sktadajqc sprawozdanie za rok 2017 przypomn~ Panstwa najwainiejsze 

wydarzenia z naszej wsp61nej pracy. 

Pierwsza sesja w ubiegtym roku odbyta si~ 16 lutego, opr6cz spraw 

porzqdkowych takich jak plany pracy komisji Rada dyskutowata 0 reformie 

oswiaty. Radni uznali, ie najlepszym rozwiqzaniem b~dzie realizacja obowiqzku 

szkolnego uczni6w klas 7-8 ze szk6t w Bogurzynie, Starych Kosinach i Gtuiku w 

Szkole Podstawowej w WiSniewie. 

Na kolejnej sesji w dniu 3 marca 2017r. radni przyj~li sprawozdanie z 

dziatalnosci GOPS za ubiegty rok, zatwierdzili program opieki nad zwierz~tami 

bezdomnymi, nie wyrazili zgody na wyodr~bnienie w budiecie funduszu 

soteckiego na rok 2018 oraz zdecydowali 0 udzieleniu pomocy finansowej 

powiatowi mtawskiemu dla osrodk6w wsparcia (3000zt). Rada uchwalita takie 

projekt uchwaty w sprawie sieci szk6t i przekazata do zaopiniowania do 

kuratora mazowieckiego oswiaty. 

31 marca odbyta si~ kolejna sesja Rady Gminy. Rada przyj~ta sprawozdania z 

dziatalnosci Straiy Gminnej i asp, obydwa sprawozdania przedstawili 

Komendanci. Nast~pnie Pani Przewodniczqca przedstawita pisma od Rad 

Rodzic6w szk6t w Starych Kosinach i Bogurzynie, w kt6rych rodzice domagajq 

si~ by klasy 7-8 realizowaty obowiqzek szkolny w tych szkotach. Po dyskusji 

Rada podj~ta uchwat~ 0 utworzeniu 8-klasowych wszystkich szk6t w Gminie. 

Nast~pnie uchwalone zostaty kryteria rekrutacji do oddziat6w przedszkolnych i 

klas pierwszych szk6t. 

11 maja odbyta si~ kolejna sesja Rady, na kt6rej oddzielone zostato W6jtowi 

absolutorium za wykonanie budietu w roku 2016. 

Rada r6wniei uchwalita cen~ 1m3 wody oraz sciek6w. 

Rada Gminy podj~ta takie uchwat~ 0 realizacji obowiqzku szkolnego uczni6w 

klas 7-8 SP w Bogurzynie, Starych Kosinach i Gtuiku w Szkole Podstawowej w 

Wisniewie. 

29 czerwca odbyta si~ XXVII sesja Rady. Opr6cz spraw porzqdkowych podj~te 

zostaty uchwaty w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi 

mtawskiemu na przebudow~ drogi powiatowej Stare Kosiny-Dqbek-Konopki 

(47 727,87zt) oraz na przebudow~ drogi powiatowej Gtuiek-Rumoka w kwocie 

500 OOO,OOzt. To zadanie zostato zakonczone, przebudowa drogi w mojej ocenie 



wyszta bardzo dobrze. Niestety nie otrzymata dofinansowania druga droga 

powiatowa Bogurzyn-Kowalewo-Mdzewo. Wprowadzono takie zadania: zakup 

sitowni zewn~trznych i placow zabaw (ich rozbudowa). Sitownie zewn~trzne 

zostaty zrealizowane ze srodkow wtasnych natomiast rozbudowa plac6w zabaw 

z dofinansowaniem w ramach dziatalnosci Lokalnej Grupy Dziatania. Obecnie 

jest przeprowadzany przetarg z terminem wykonania do kOllca czerwca tego 

roku. 

Rowniei zrealizowane zostato zadanie dofinansowanie zakupu piec6w 

ekologicznych przez Wojew6dzki Fundusz Ochrony Srodowiska w kwocie 

SOOO,OOzt. Ostatecznie skorzystato 12 mieszkancow. 

Zdecydowano takie 0 rozbudowie swietlic wiejskich w Kosinach Kapicznych i 

Bogurzynie, obecnie jest przygotowane wszystko a rozbudowa zacznie si~ w 

miesiqcu czerwcu. 

Rada Gminy zostata zawiadomiona przez Wojewod~ mazowieckiego 0 

wszcz~ciu procedury nadzorczej w stosunku do uchwaty RG w sprawie realizacji 

obowiqzku szkolnego przez uczni6w klas 7-8 w SP w Wisniewie. Do dnia 

dzisiejszego Wojewoda nie poinformowat Rady Gminy w jaki spos6b zakonczyt 

to post~powanie. Podj~ta uchwata na pewno jest zgodna z prawem i RG miata 

moiliwosc zastosowania tego przepisu. 

Powakacyjna sesja odbyta si~ 22 wrzesnia, opr6cz spraw porzqdkowych RG 

podj~ta uchwat~ 0 udzieleniu pomocy finansowej Gminie K~sowo (10 OOO,OOzt) 

na usuwanie skutk6w nawatnicy a straiacy z Podkrajewa pomagali w pracach 

lesnych na terenie Gminy Rytel. Nast~pnie Rada zaliczyta do kategorii drog 

gminnych dwa odcinki w Zurominku i Wojnowce oraz zwolnita z optat za pobyt 

powyiej Sc godzin w oddziatach przedszkolnych dzieci do lat pi~ciu. 

Dnia 12 paidziernika odbyta si~ sesja, ktorej gt6wnym tematem byta budowa 

nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych. Do RG wptynqt wniosek radnego 

Gogolewskiego 0 budow~ nawierzchni bitumicznych na dw6ch drogach w jego 

okr~gu wyborczym prowadzqcych do zabudowy kolonijnej. Wedtug moich 

szacunk6w na terenie catej gminy takich odcinkow jest okoto 50 0 tqcznej 

dtugosci 23 km, w samym Gtuiku powyiej 10. Konieczne jest wi~c ustalenie 

zasad wykonywania tego typu robot. Po dtugiej dyskusji Rada ustalita, ie w 

pierwsze kolejnosci budowac drogi w miejscowosciach, nast~pnie tqczqce 

miejscowosci a potem kolonijne. 



, 


23 listopada odbyta si~ XXX sesja RG. Rada zapoznata si~ ze sprawozdaniem z 

dziatalnosci plac6wek oswiatowych. Rada ustalita stawki podatku od 

nieruchomosci, nie zmienita stawek podatku rolnego i lesnego i drogowego od 

samochod6w ci~iarowych. Podj~te zostaty takie uchwaty porzqdkujqce siec 

szk6t na terenie Gminy. 

15 grudnia odbyta si~ ostatnia sesja RG w minionym roku. Rada uchwalita 

Wieloletniq Prognoz~ Finansowqi budiet Gminy na rok 2018, przyj~ta takie 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych oraz 

Przeciwdziataniu Narkomanii na rok 2018. Jeden z pomnik6w przyrody tj. lipa 

drobnolistna w okolicy Domu Dziecka uchwata RG zostat usuni~ty z ewidencji 

pomnik6w przyrody na skutek trwatych uszkodzen drzewa. 

Przez catv ubiegty rok naptywaty wnioski 0 zmiany w planie zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Wisniewo i jednoczesnie trwaty prace nad studium 

uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz 

samym planem zagospodarowania. Mam nadziej~, ie do wakacji uda si~ je 

zakonczyc. 

R6wniei przez catv miniony rok odbywaty si~ rozprawy w Wojew6dzkim Sqdzie 

Administracyjnym i Naczelnym Sqdzie Administracyjnym ze skargi wtascicieli 

kurnik6w na terenie Gminy majqce na celu odwr6cenie zmian jakie 

wprowadzilismy w planie zagospodarowania przestrzennego. Zmiany te 

powodujq, ie budowa wielkich ferm kurzych staje si~ nieoptacalna. Wszystkie 

rozprawy wygralismy lub sqdy oddality skargi. 

Jui w tamtym roku stat si~ odczuwalny brak wykonawc6w realizujqcych 

zam6wienia Gminy a w tym roku mocno si~ nasi lit co bardzo utrudnia zadania 

inwestycyjne i remontowe a takie znacznie podnosi ich ceny. 

Niestety w dalszym ciqgu nie Sq uruchamiane programy unijne realizujqce 

potrzeby gmin. Samo rozliczenie projektu unijnego, na kt6ry dostalismy 

dofinansowanie {przebudowa dr6g} jeszcze trwa. Staramy si~ korzystac z innych 

ir6det tj. funduszy marszatkowskich i ochrony srodowiska ale zdecydowanq 

wi~kszosc zadan opieramy na wtasnym budiecie. 

Wszystkie uchwaty Rady Gminy jakie zostaty podj~te w minionym roku zostaty 

przez W6jta zrealizowane. 

Dzi~kuj~ za uwag~. 


