PROTOKÓŁ
z XXXIX Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 26 kwietnia 2010r. w Sali Konferencyjnej
Urzędu Gminy w Repkach

O godzinie 10.00

Przewodniczący Rady Gminy Repki Pan Michał

Protasiewicz otworzył XXXIX Sesję Rady Gminy Repki. Powitał przybyłych radnych,
sołtysów, dyrektorów szkół oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy. W obradach
sesji ponadto udział wzięli Wójt Gminy – Krystyna Mikołajczuk – Bohowicz, Skarbnik
Gminy – Barbara Mercha, Sekretarz Gminy – Jadwiga Wolska, Kierownik Oświaty –
Małgorzata Sobieszczak, Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Inwestycji i
Gospodarki Komunalnej -Teresa Olszewska,

Kierownik GOPS- Teresa Stasiuk, Maria

Fronczak – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Repkach, Strus Danuta – nauczyciel Szkoły
Podstawowej w Skrzeszewie, Czarnocka Małgorzata – nauczyciel Szkoły Podstawowej w
Wyrozębach, Leszek Wyszomierski – Kierownik Komisariatu Policji, przedstawiciele
KRUS : Anna Antoniak i Paprocki Sławomir oraz Lech Zakrzewski z Katolickiego Radia
Podlasia.
Listy obecności radnych i sołtysów stanowią załączniki do protokołu.
Rada Gminy rozpoczęła posiedzenie minutą ciszy w hołdzie ofiar w katastrofie lotniczej pod
Smoleńskiem.
Po otwarciu obrad sesji przewodniczący na podstawie listy obecności radnych
stwierdził quorum obrad, na 15 radnych udział wzięło 15, wszystkie podjęte uchwały na
dzisiejszej sesji są prawomocne.

Punkt 2 - Przypomnienie porządku obrad

Przewodniczący przypomniał dzisiejszy porządek obrad i zapytał radnych, czy
ktoś chce zgłosić wnioski do zaproponowanego porządku obrad. Nikt z radnych nie wystąpił
z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad, który przedstawia się następująco:
Porządek obrad :
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum obrad.
2. Przypomnienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Zapytania mieszkańców gminy.
5. Zapytania, interpelacje i wnioski radnych.

6. Sprawozdania z pracy organów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Repki
za 2009 rok.
- sprawozdanie z pracy Wójta Gminy w Repkach za 2009 rok.
- sprawozdanie z pracy Urzędu Gminy w Repkach za 2009 rok.
- sprawozdanie z pracy Gminnego Centrum Informacji za 2009 rok.
- sprawozdanie z pracy Zespołu Obsługi Finansowej Szkół za 2009 rok.
- sprawozdanie z pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Repkach
za 2009 rok.
- sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za 2009 rok.
- sprawozdanie z pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Repkach.
- sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Repkach.
- informacja o ogłoszonych i przeprowadzonych postępowaniach publicznych
realizowanych w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych w 2009 roku.
- sprawozdanie z działalności jednostek Ochotniczych StraŜy PoŜarnych.
- sprawozdanie z pracy Posterunku Policji w Repkach za 2009 rok.
- opinia oraz wniosek Komisji Rewizyjnej z analizy sprawozdania wykonania budŜetu
Gminy Repki za 2009 rok.
- uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie sprawozdania z
wykonania budŜetu gminy Repki za 2009 rok oraz wniosku Komisji Rewizyjnej.
- dyskusja.
7.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania
budŜetu gminy za 2009 rok. .

8. Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie.
9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Sokołowskiemu na zakup
tomografu komputerowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim.
10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego
Ośrodka Kultury w Repkach.
11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej
Biblioteki Publicznej w Repkach.
12. Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy.
13. Odpowiedzi na zapytania mieszkańców.
14. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych.

15. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący przedstawił wnioski z Komisji Gospodarczej BudŜetu i Finansów Rady
Gminy Repki z dnia 21 kwietnia 2010r. Materiał stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu przedstawicieli KRUS z Sokołowa Podlaskiego.
Pan Sławomir Paprocki przywitał zebranych i podziękował za zaproszenie na dzisiejsze
obrady sesji. Został rozstrzygnięty Mazowiecki konkurs plastyczny dla uczniów Szkół
Podstawowych pt.: „Jak bezpiecznie pomagam rodzicom w gospodarstwie rolnym”. Komisja
oceniła prace zgłoszone do I etapu gminnego.
Nagrodzone prace:
I miejsce – Maria Kalinowska ze Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie.
II miejsce – Agata Siejka ze Szkoły Podstawowej w Repkach.
III miejsce – Mariusz Skwierczyński – ze Szkoły Podstawowej w Wyrozębach.
WyróŜnienie otrzymał Mateusz Pawłow ze Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie.
Wójt Gminy z przedstawicielem KRUS dokonali uroczystego wręczenia nagród.
Najlepsza praca przejdzie do etapu powiatowego, a później do etapu wojewódzkiego. KaŜde
dziecko, które brało udział w konkursie otrzyma upominek. Chciałbym podziękować gminie,
Ŝe włączyła się do naszego konkursu i proszę o dalszą współpracę. Chcę państwa
poinformować, Ŝe ogłoszony został konkurs dla rolników „Mazowiecki Konkurs wiedzy
bezpieczeństwa higieny pracy i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów”. Do udziału
moŜna zgłaszać się do 15 czerwca w Urzędzie Gminy lub w naszej placówce w Sokołowie
Podlaskim. Konkurs odbywa się w trzech etapach: gminnym, powiatowym i wojewódzkim.
Na kaŜdym etapie przewidziane są nagrody. Rozwiązanie konkursu przewidziane jest do 5
listopada. JeŜeli są pytania to proszę je kierować do mnie lub pytać w gminie, mam materiały,
które pomogą w rozwiązywaniu testu. Chciałbym teraz powiedzieć kilka słów o wypadkach w
rolnictwie. W naszym powiecie w ubiegłym roku było 211 zgłoszonych zdarzeń
wypadkowych. Ubezpieczonych w KRUS mamy 7,5 tys. osób, na 1 tys. ubezpieczonych jest
28 zdarzeń wypadkowych, w Gminie Repki to 17,5% . Wypadek naleŜy zgłosić niezwłocznie
po zdarzeniu, jednak nie dłuŜej jak 180 dni po zdarzeniu. Najwięcej zdarzeń wypadkowych to
upadki około 70%. SłuŜymy informacją w naszej placówce w Sokołowie Podlaskim. Dziękuję
za uwagę i liczę na dalszą współpracę z Gminą Repki.
Pani Wójt – Szkoleń na temat bezpieczeństwa pracy w rolnictwie nam potrzeba, o
bezpieczeństwie pracy trzeba mówić. Dziękuję dzieciom, opiekunom, Ŝe zechcieli
przeprowadzić konkurs, a takŜe placówce KRUS, która go zorganizowała. My jako gmina z

radością uczestniczymy w takich przedsięwzięciach.
Punkt 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia protokołu z
poprzedniej sesji, za głosowało 15 radnych. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Punkt 4 Zapytania mieszkańców gminy.
Sołtys Czaple Kolonia – Chciałam zgłosić, Ŝe jest załamany przepust na drodze, woda stoi, są
doły, które trzeba wyrównać.
Sołtys Karskie – Kiedy będzie robiona droga z Ignacpola do Karskich?
Sołtys Skwierczyn Wieś – Czy będzie robione coś w świetlicy w mojej wsi?
Przewodniczący – Czy są jeszcze pytania?
Pytań nie było.
Punkt 5 Zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
Pytań nie było.
Punkt 6 Sprawozdanie z pracy organów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Repki
za 2009 rok.
Pani Wójt przedstawiła sprawozdanie z pracy Wójta Gminy w Repkach za rok 2009.
Sprawozdanie to stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący – Dziękuję Pani Wójt i proszę o przedstawienie sprawozdania z pracy
Posterunku Policji w Repkach za 2009 rok Pana Leszka Wyszomierskiego.
Pan Leszek Wyszomierski – przedstawił sprawozdanie z pracy Posterunku Policji w Repkach
za 2009 rok. Sprawozdanie to stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący – Czy są pytania do Kierownika Policji?
Sołtys E. Mróz – Jak policja będzie w Wasilewie Skrzeszewskim to niech zwróci uwagę na
biegające pieski, które ganiają samochody i ludzi.
Pan Leszek Wyszomierski – przekaŜę dzielnicowemu, aby zwrócił uwagę na biegające psy.
Proszę poinformować wszystkich rolników, aby mieli ubezpieczenie OC ciągników.
Przewodniczący – Dziękuję, Ŝe policja zwróciła uwagę na młodzieŜ przy szkole, która pali
papierosy i pije piwo. Proszę o przedstawienie sprawozdania z pracy Urzędu Gminy w
Repkach za 2009 rok Panią Sekretarz Jadwigę Wolską.
Pani Sekretarz – przedstawiła sprawozdanie z pracy Urzędu Gminy w Repkach za 2009 rok.
Sprawozdanie to stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący - Proszę o przedstawienie sprawozdania z pracy Zespołu Obsługi Finansowej
Szkół za 2009 rok Panią Małgorzatę Sobieszczak.
Pani Małgorzata Sobieszczak – przedstawiła sprawozdanie z pracy Zespołu Obsługi

Finansowej Szkół za 2009 rok. Sprawozdanie to stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący - Proszę o przedstawienie sprawozdania z pracy Gminnego Centrum
Informacji w Repkach za 2009 rok. Pana Andrzeja Skorupkę.
Pan Andrzej Skorupka - przedstawił sprawozdanie z pracy Gminnego Centrum Informacji w
Repkach za 2009 rok. Sprawozdania te stanowią załączniki do protokołu.
Przewodniczący - Proszę o przedstawienie sprawozdań z pracy Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Repkach za 2009 rok i z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2009 rok Panią Teresę Stasiuk.
Pani Teresa Stasiuk - przedstawiła sprawozdanie z pracy Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Repkach za 2009 rok i z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2009 rok. Sprawozdanie to stanowi załącznik
do protokołu. Ponadto Pani Stasiuk stwierdziła: „Chciałam podziękować Pani Wójt, Wysokiej
Radzie, Sołtysom, Dyrektorom, Panu Bogdanowi Czarnockiemu, Pani Marioli Fronczak za
zaangaŜowanie się w naszą wspólną pracę. Chciałam się pochwalić, Ŝe byłam zaproszona do
Teatru Buffo gdzie Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wraz z
honorowymi patronatami Kampanii „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne” wręczyło mi
List Gratulacyjny, który jest takŜe sukcesem całej naszej gminy”.
Przewodniczący – Chciałem zapytać o fundusz alimentacyjny i jak się ma do zwrotu i ile
dostają.
Pani Teresa Stasiuk – wypłacamy dzieciom, na które rodzice nie chcą płacić. Ściągamy coraz
większe kwoty. Wszystkie działania przeprowadzamy zgodnie z prawem i pieniądze
ściągamy na bieŜąco.
Przewodniczący - Proszę o przedstawienie sprawozdania z pracy Gminnego Ośrodka Kultury
w Repkach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Repkach za 2009 rok Panią Ewę Czarkowską.
Pani Ewa Czarkowska - przedstawiła sprawozdanie z pracy Gminnego Ośrodka Kultury w
Repkach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Repkach za 2009 rok. Sprawozdania te stanowią
załączniki do protokołu.
Przewodniczący - Proszę o przedstawienie sprawozdania z działalności jednostek
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych za 2009 rok Panią Sekretarz Jadwigę Wolską.
Pani Sekretarz – przedstawiła sprawozdanie z działalności Jednostek Ochotniczych StraŜy
PoŜarnych za 2009 rok. Sprawozdanie to stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący - Proszę o przedstawienie informacji o ogłoszonych i przeprowadzonych
postępowaniach publicznych realizowanych w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych
w 2009 roku Panią Teresę Olszewską.

Pani Teresa Olszewska – przedstawiła informację o ogłoszonych i przeprowadzonych
postępowaniach publicznych realizowanych w ramach ustawy prawo zamówień publicznych
w 2009 roku. Sprawozdanie to stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący – przedstawił opinię oraz wniosek Komisji Rewizyjnej z analizy
sprawozdania wykonania budŜetu Gminy Repki za 2009 rok oraz uchwałę Regionalnej Izby
Obrachunkowej w przedmiocie sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy Repki za 2009 rok
oraz wniosku Komisji Rewizyjnej, które stanowią załączniki do protokołu.
Przewodniczący zapytał czy są pytania lub wnioski dotyczące sprawozdań i wykonania
budŜetu. Nikt z radnych nie zgłosił wniosku.
Punkt 7 Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z
wykonania budŜetu gminy za 2009 rok.
Przewodniczący odczytał

projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi

Gminy z wykonania budŜetu gminy za 2009 rok.
Przewodniczący zapytał czy są pytania lub wnioski dotyczące uchwały. Nikt z radnych nie
zgłosił wniosku, po czym projekt uchwały został poddany pod głosowanie, za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr
XXXIX/208/2010 stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 8 Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie.
Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy.
Przewodniczący zapytał czy są pytania lub wnioski dotyczące uchwały. Nikt z radnych nie
zgłosił wniosku, po czym projekt uchwały został poddany pod głosowanie, za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr
XXXIX/209/2010 stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 9 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Sokołowskiemu na
zakup tomografu komputerowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi
Sokołowskiemu na zakup tomografu komputerowego dla Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim oraz zapytał czy są pytania lub wnioski
dotyczące uchwały. Nikt z radnych nie zgłosił wniosku, po czym projekt uchwały został
poddany pod głosowanie, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, uchwała została
przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXIX/210/2010 stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 10

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Gminnego Ośrodka Kultury w Repkach.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Repkach oraz zapytał czy są pytania lub wnioski
dotyczące uchwały. Nikt z radnych nie zgłosił wniosku, po czym projekt uchwały został
poddany pod głosowanie, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, uchwała została
przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXIX/211/2010 stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 11 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Repkach.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Repkach oraz zapytał czy są pytania lub
wnioski dotyczące uchwały. Nikt z radnych nie zgłosił wniosku, po czym projekt uchwały
został poddany pod głosowanie, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, uchwała
została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXIX/212/2010 stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 12 Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierŜawy.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy dzierŜawy oraz zapytał czy są pytania lub wnioski dotyczące uchwały. Nikt z radnych
nie zgłosił wniosku, po czym projekt uchwały został poddany pod głosowanie, za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr
XXXIX/213/2010 stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 13 Odpowiedzi na zapytania mieszkańców.
Pani Wójt – JeŜeli chodzi o drogę Czaple Kolonia to na 1 km długości drogi jest złoŜony
wniosek do FOGR. Myślę, Ŝe do sołtysów doszło pismo o wysokości funduszu do dyspozycji
Rad Sołeckich. Macie termin do 15 maja z określeniem co chcecie zrobić w swojej
miejscowości. Wzorem lat poprzednich tu gdzie są inwestycje proszę o przekazanie pieniędzy
na te inwestycje. Mamy duŜy zakres inwestycji i nie moŜemy zwiększyć środków na Rady
Sołeckie. Droga

Karskie, Czaple, Smuniew i Józin jest to duŜe zadanie do realizacji i

niedługo będzie podpisana umowa, więc proszę o jeszcze trochę cierpliwości ze strony
mieszkańców. W Skwierczynie Wieś stara świetlica jest do rozbiórki, a dla tej po mleczarni
trzeba zgromadzić potrzebną dokumentację. Teraz będzie robiona świetlica wiejska w
Skwierczynie Dwór z programu Lider do Tygla Doliny Bugu. Świetlice muszą mieć
uregulowany stan prawny będziemy komunalizować je przez zasiedzenie. Nie moŜemy
występować z wnioskami jeŜeli nie mamy uregulowanego stanu prawnego. Droga koło
urzędu teŜ nie ma uregulowanego stanu prawnego. Szkoła Języka angielskiego prowadzi
nabór na do projektu agroturystycznego. Jest kontynuowany projekt w GOK „nowe

kwalifikacje – nowa szansa”. Na zebraniach w szkołach rodzice prosili o zwiększenie ilości
godzin języka angielskiego. Jest to projekt Diecezji Drohiczyńskiej Caritas utworzone będą
przy szkołach szkółki języka angielskiego. W naszej gminie będą trzy szkółki: w Repkach,
Skrzeszewie i Wyrozębach.
Sołtysi otrzymali ogłoszenia na realizację programu „Budowa instalacji solarnych dla
przygotowania ciepłej wody w gospodarstwach domowych” Osoby zainteresowane solarami
proszone są o złoŜenie deklaracji udziału w projekcie w Urzędzie Gminy w pokoju Nr 14 lub
u sołtysa do 15 maja 2010r.
Sołtysi – Jaka to jest cena?
Pani Wójt – Zamierzamy przygotować projekt do RPO w porozumieniu trzech gmin: Repki,
Paprotnia, Przesmyki i chcemy wiedzieć ilu będzie chętnych mieszkańców. Finansowanie to
85% z UE, a 15% to udział własny mieszkańców. Przy załoŜeniu, Ŝe koszt będzie wynosił 1217 tys. zł to 15% to około 2 tys. zł., Kwotą ostateczną będzie kwota z przetargu. Solary
przewidziane są dla rodzin 4 osobowych i więcej. Mogą być montowane na dachach, na
zewnątrz domu na ścianie lub w ogrodzie – potrzeba wtedy pozwolenie na budowę i koszty te
ponosi właściciel gospodarstwa. Mam prośbę do sołtysów, aby wywiesili ogłoszenia i
poinformowali swoich mieszkańców o tym projekcie. Jeśli chodzi o oczyszczalnie
przydomowe Gmina Repki otrzyma dofinansowanie i będzie do tego projektu przystępować.
Gdy będę miała więcej szczegółów to zaplanuję z Państwem zebrania we wsiach.
Zapraszam wszystkich na akademię i koncert grupy Lira, który odbędzie się 3 maja o godz.
15.00 przed Urzędem Gminy w Repkach po koncercie zaplanowane są biegi masowe.
Radny H. Rymuza – Aby ułatwić dzieciom udział przewidziany jest dowóz dzieci autokarem
szkolnym.
Pani Wójt – Zachęcam wszystkich sołtysów i rolników do wzięcia udziału w konkursie BHP.
Gmina Repki przystąpiła do pilotaŜowego programu „Zdrowa Gmina” zorganizowanego
przez Polską Unię Onkologii w województwie mazowieckim. Ma on na celu zwiększenie
wczesnej wykrywalności raka przez bezpłatne badania profilaktyczne. Jutro 27.04.2010r. o
godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w sali konferencyjnej odbędzie się spotkanie z Panią Danutą
Głogowską – Specjalistą zdrowia publicznego.
Sołtys Skrzeszewa – Kto ma posprzątać śmieci z drogi dojazdowej do boiska jest tam
dachówka, eternit i papa.
Pani Wójt – Śmieci wójt nie nawoził, ja proponuję, aby śmieci sprzątnął ten co nawoził.
Boisko jest dokończone, po drodze stworzyło się inne rozwiązanie na dojście do tego boiska,
musimy się dogadać i uporządkować tę drogę. Dostałam Pytanie - Co się dzieje, Ŝe znaki

drogowe giną? Nie oczekujcie ode mnie, Ŝe przy kaŜdym znaku postawię chłopa, aby go
pilnował. Trzeba, abyśmy wszyscy pilnowali naszego dobra i zwracali uwagę na to co się
wokół nas dzieje. Proszę zwrócić uwagę, aby te znaki nie ginęły.
Pani H. Getler – Chciałam poinformować, Ŝe w ramach obchodów 90-tej rocznicy wojny
polsko-bolszewickiej organizowana jest wycieczka do Warszawy 10 czerwca 2010r. W
ramach wycieczki przewidziane jest zwiedzanie muzeum wojska polskiego, cmentarza na
Powązkach i miejsc związanych z bitwą pod Skrzeszewem i Frankopolem. Proszę o
zgłoszenia do sekretariatu Szkoły w Skrzeszewie.
Przewodniczący – Chciałem poinformować o wycieczce do BiałowieŜy i Grabarki w dniu 15
maja 2010r. Zapisy do jutra w pokoju Nr 16.
Pani Wójt – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokołowie Podlaskim informuje hodowców
trzody chlewnej o konieczności odbioru decyzji niezbędnych przy sprzedaŜy świń, a takŜe o
przeprowadzeniu w dniach 4-14 maja 2010r. ochronnych szczepień lisów wolno Ŝyjących
przeciwko wściekliźnie na terenie województwa mazowieckiego.
Przewodniczący – przedstawił pismo od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w
związku z przebudową mostu na rzece Bug. Pismo stanowi załącznik do protokołu.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 14.05 zamknął
obrady XXXIX Sesji Rady Gminy Repki.
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