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Obradowali radni w Baboszewie
O azbeście, ulicy i...
W piątek, 24 listopada radni gminy Baboszewo wyjątkowo szybko i zgodnie przyjęli wszystkie uchwały.
M. in. zmienili nazwę ulicy, zdecydowali o obniżeniu ceny skupu żyta do celÃłw wymiaru podatku rolnego
oraz przyjęli roczny program wspÃłłpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,
prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Wystąpienia
Zanim radni przeszli do głosowań nad projektami uchwał, wysłuchali wystąpień gości oraz gospodarza
gminy wÃłjta Tomasza Sobieckiego. Jako pierwszy głos zabrał dyrektor szkoły w Mystkowie Paweł
Osiński, ktÃłry podziękował wÃłjtowi oraz radnym za wyrażenie zgody i przekazanie funduszy na remont
w placÃłwce, ktÃłrą zarządza.
Dyrektor wiele ciepłych słÃłw skierował do całej społeczności Mystkowa oraz sołtysa i radnego, ktÃłrzy
postanowili przekazać środki z funduszu sołeckiego na zagospodarowanie terenu oraz zakup krzewÃłw
ozdobnych.Â Głos zabrał też były prezes i założyciel TST Oldboy Baboszewo Tomasz Dobrzyński, ktÃłry
przedstawił radnym osiągnięcia zawodnikÃłw oraz opowiedział o imprezach, ktÃłre organizuje grupa.
- Jako zawodnicy wyjeżdżamy raz w miesiącu na rozgrywki, w ktÃłrych reprezentujemy oraz promujemy
gminę Baboszewo. Do tej pory udało nam się zdobyć około 100 pucharÃłw - mÃłwił prezes Dobrzyński. Nie tylko jeździmy, ale i organizujemy rÃłżne turnieje u nas w hali. Jednym z nich będzie zbliżający się
turniej mikołajkowy, ktÃłry kosztuje ok. 12 tys. zł - podkreślał prezes.
Jak informował w dalszej części wystąpienia, bez pomocy rady i urzędu gminy nie udałoby się drużynie
uczestniczyć w wyjazdowych turniejach oraz organizować rozgrywek u siebie.
Informacja o inwestycjach
Kolejnym wystąpieniem była informacja międzysesyjna wÃłjta Tomasza Sobeckiego, ktÃłry w trzech
punktach powiedział o sfinalizowanych inwestycjach. Jak podkreślał wÃłjt, sukcesem, z ktÃłrego jest
dumny, jest remont boiska.
- Inwestycja dobiegła już końca, podobnie jak na stacji uzdatniania wody w Baboszewie. W obydwu
przypadkach musieliśmy aneksować umowy, ale z przykrością muszę stwierdzić, że na firmę wykonującą
remont stacji uzdatniania wody musieliśmy nałożyć karę umowną, ktÃłra wyniosła ponad 80 tys. zł informował wÃłjt.
- Udało nam się rÃłwnież zdjąć z budynkÃłw ponad 50 ton płyt azbestowych, a z terenu gminy
usunęliśmy ponad 225 ton azbestu- informował wÃłjt. - Cieszy mnie, że dzięki wyrażeniu zgody przez
radnych mieszkańcy naszej gminy nie ponoszą żadnych kosztÃłw za usuwanie azbestu.
Jak informował wÃłjt, w innych gminach mieszkańcy ponoszą koszt ok. 300 zł za usunięcie azbestu, ale w
gminie Baboszewo całość kosztÃłw pokrywa urząd gminy.
Wszystko przegłosowali
Po wszystkich wystąpieniach radni zajęli się głosowaniem i jednomyślnie przyjęli wszystkie uchwały.
Zdecydowali o zmianie nazwy ulicy 19 Stycznia w Baboszewie, co było podyktowane wejściem w życie
ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego. Radni zdecydowali, że ulica
19 Stycznia będzie nosiła nazwę... 19 Stycznia. Jak uzasadniano nowa nazwa ulicy upamiętnia dzień
rozwiązania Armii Krajowej przez generała Leopolda Okulickiego.
- Na skutek zmiany pokoleniowej w świadomości mieszkańcÃłw data ta nie jest w żaden sposÃłb
kojarzona z wydarzeniami związanymi z komunizmem. W Baboszewie od lat istnieje także gimnazjum im.
Armii Krajowej - podkreślali urzędnicy.
Wskazywali też, że na takie rozwiązanie zdecydowano się rÃłwnież dlatego, aby osoby prowadzące
działalność gospodarczą przy ulicy 19 Stycznia uniknęły problemÃłw oraz kosztÃłw związanych z
koniecznością weryfikacji reklam na banerach oraz materiałach promocyjnych, a także ze zmianą adresu.
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Radni obniżyli cenę skupu żyta potrzebną do obliczenia podatku rolnego z ustalonej przez GłÃłwny Urząd
Statystyczny kwoty 52,49 zł za kwintal na 40 zł. Przyjęli rÃłwnież Roczny Program WspÃłłpracy Gminy
Baboszewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2018. Podczas posiedzeń komisji problemowych, ktÃłre odbyły się na początku
listopada, radni zdecydowali, że w 2018 roku dotacja dla organizacji zostanie zmniejszona o 9 tys. zł i
będzie wynosić 160 tys. zł.
Pieniądze, ktÃłre decyzją radnych zostały zabrane organizacjom, będą przeznaczone na promocję
turystyczną gminy.
Łukasz Wielechowski
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