Przewodnicząca obrad zaproponowała kolejności objazdu i poruszanych spraw dotyczących
inwestycji i bieżącego utrzymania, wysypisk i oświetlenia ulicznego.
Objazd części gminy:
1) Wysypisko za Jednaczewem - ustalono prywatnych właścicieli działki -

Komisja

stwierdza, że należy wystosować wniosek do właścicieli działki w celu usunięcia
śmieci i likwidacji dzikiego wysypiska przez Urząd Gminy,
2) Stare Kupiski - ul. Wierzbowa, Armii Krajowej, ul. Stawowa.
- ul. Wierzbowa - nieuregulowany stan prawny,
- stan ul. Armii Krajowej - do wykonania, być może wykonana etapami, /ewentualnie
poddać pod głosowanie na sesji/,
- ul. Stawowa - drzewo do ścięcia, naprawiona nawierzchnia,
- ul. Działkowa - przesunąć wykonanie dokumentacji, podebrana skarpa
- ul. Janowska - być może do wykonania w przyszłych latach w zależności od
posiadanych środków /ewentualnie poddać pod głosowanie na sesji/,
- działka pod bibliotekę - omówić na komisji wspólnej, biblioteka zmieści się na
działce z boiskiem, część ma być przeznaczona dla młodzieży i strażaków,
3) Stare Modzele - dojazd do żwirowni drogą inną niż powiatowa droga przez las,
odpowiednie oznakowanie terenu,
4) Jednaczewo - ul. Zielona, sołtys zgłasza drogi do wyrównania,
5) Bożenica - dokonano oględzin, woda po obu stronach przepustu, właściciele nie
wyrażają zgody na wykonanie rowu,
6) Stare Sierzputy - wytyczenie granic powinien zrobić wynajęty geodeta, zaorana droga
gminna, propozycja, aby mieszkańcy wyjaśnili granice polubownie, jeśli strony nie
zgodzą się na ustalone granice, gmina wyznaczy je, a kosztami geodety obciąży
właścicieli, należy wystosować pismo do właścicieli
7) Stare Chojny - droga przy zakładzie przetwórstwa owoców, droga zniszczona,
wybudować prac manewrowy, 180 m
8) Nowe Wyrzyki - pojawił się tam przedsiębiorca, który chce zakupić działkę, opinia
pozytywna o sprzedaży, 1,5 ha,

/działka zaśmiecona/ zapoznać się z opinią

mieszkańców
9) Modzele Wypychy - płyty leżą przy mleczarni, wniosek, aby zebrać i zabezpieczyć.
Około godz. 12 obrady opuścili radni: Dębowska-lgnaciuk oraz Krzeczkowski.
Około godz. 12:30 obrady opuścił radny Zacharczyk.
Pkt. 5.
Dyskusję w sprawie_analizy możliwości wydatkowania środków pozyskanych ze sprzedaży
działek przewodnicząca odroczyła na kolejne posiedzenie.

Przewodnicząca zamknęła obrady o godz. 13:30.
Na tym protokół zakończono.
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