P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/18
z obrad XXIX Sesji Rady Gminy Stara Biała,
która odbyła się w dniu 19 kwietnia 2018 r.

Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy.
Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
Sprawozdanie przewodniczących komisji o pracach między sesjami.
Pytania do zaproszonych gości.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara
Biała na lata 2018-2025.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 255/XXVIII/18 Rady Gminy Stara
Biała z dnia 22 marca 2018 r. zmieniającej Uchwałę Nr 221/XXV/17 Rady Gminy Stara
Biała z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 221/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała
z dnia 9 listopada 2017 r. zmienionej Uchwałą Nr 235/XXVI/17 Rady Gminy Stara Biała
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Stara Biała na stałe obwody głosowania.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców ulic Polnej, Parkowej
i Stefana Mazowieckiego na działalność Wójta Gminy Stara Biała.
14. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.
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XXIX Sesja Rady Gminy Stara Biała odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Rozpoczęła się o godz. 9.10 i zakończyła o godz. 12.50.
Listy obecności w załączeniu do niniejszego protokołu.
Ad. 1.
Sesję otworzył i przewodniczył jej Wojciech Żółtowski – Przewodniczący Rady Gminy.
Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 15 radnych co stanowi quorum,
wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Przewodniczący Rady przywitał wszystkich uczestników przybyłych na sesję: radnych, Wójta
wraz z pracownikami Urzędu Gminy, sołtysów, mieszkańców miejscowości Nowe
Proboszczewice oraz zaproszonych gości: radnego Rady Powiatu Płockiego Marka
Moderackiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Bielsk Wiesława Jana Linowskiego.
Ad. 2.
Przewodniczący Rady stwierdził, że radni wraz z zaproszeniami otrzymali projekt porządku
obrad. Zapytał, czy są wnioski do proponowanego porządku obrad.
Wobec braku wniosków Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosów „za”) przyjęła
zaproponowany porządek obrad, który przedstawia się następująco:
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy.
Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
Sprawozdanie przewodniczących komisji o pracach między sesjami.
Pytania do zaproszonych gości.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara
Biała na lata 2018-2025.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 255/XXVIII/18 Rady Gminy Stara
Biała z dnia 22 marca 2018 r. zmieniającej Uchwałę Nr 221/XXV/17 Rady Gminy Stara
Biała z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 221/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała
z dnia 9 listopada 2017 r. zmienionej Uchwałą Nr 235/XXVI/17 Rady Gminy Stara Biała
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Stara Biała na stałe obwody głosowania.
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13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców ulic Polnej, Parkowej
i Stefana Mazowieckiego na działalność Wójta Gminy Stara Biała.
14. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.
Ad. 3.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że radni wraz z zaproszeniami otrzymali projekt
protokołu z posiedzenia XXVIII sesji Rady Gminy. Następnie stwierdził, że do rozpoczęcia sesji
radni nie wnieśli uwag i zastrzeżeń do protokołu, wobec czego poddał pod głosowanie projekt
protokołu z sesji.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XXVII Sesji Rady Gminy przyjęto
jednogłośnie (15 głosów „za”).
Ad. 4.
Wójt Gminy złożył informację o pracach w okresie między sesjami:
1. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 100 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego
i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi w miejscowości Srebrna (od drogi
woj. 559). Podpisanie umowy nastąpi jeszcze w kwietniu. Kwota 40 000,00 zł pochodzi ze
środków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej, a 60 000,00 zł ze środków
budżetu województwa mazowieckiego.
2. Został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie budowy hali sportowej
w miejscowości Maszewo Duże, tych wydatków, które zostaną poniesione w 2018 roku na
kwotę 1 018 496,00 zł. Wniosek jest w trakcie rozpatrywania.
3. Został złożony wniosek do Wojewody Mazowieckiego o dofinansowanie budowy dróg
lokalnych w ramach rządowego Programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów
poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej. Wniosek dotyczy budowy drogi gminnej
Nowa Biała – Maszewo Duże, jej połączenia z ulicą Szkolną, budowy fragmentu ulicy
Słowackiego, ulicy Sportowej, fragmentu ulicy Mickiewicza i ulicy Korczaka. Maksymalna
wysokość dotacji jaką Gmina może uzyskać może wynieść 60 %, natomiast przy zadaniu
wieloletnim do 80% wydatków poniesionych w 2018 roku. Wartość kosztorysu
inwestorskiego wyniosi 4 123 481,34 zł. Gmina złożyła wniosek na kwotę 2 474 088,00 zł,
tj. 80% kosztów, które zostaną poniesione w bieżącym roku.
Budowa ulic: Sportowej i Korczaka są wpisane jako inwestycja do realizacji w budżecie na
2018 r. i zostanie wykonana nawet jeżeli wniosek nie zostanie rozpatrzony pozytywnie.
4. Marszałek Województwa Mazowieckiego ogłosił konkurs dot. infrastruktury sportowej.
Gmina wystąpiła o dofinansowanie dwóch siłowni otwartych na terenie szkółek w Białej
i przy szkole w Wyszynie. Możliwa kwota dofinansowania wynosi 22 500,00 zł, natomiast
całość zadania oszacowana jest na kwotę 30 000,00 zł.
5. Poinformował, o stanie zaawansowania inwestycji zaplanowanych na 2018 rok:
 Zostanie podpisana umowa na budowę ulic na osiedlu "Podgrodzie" w miejscowości
Nowe Proboszczewice. Były ogłaszane dwa przetargi na wykonanie tego zadania.
W pierwszym, nie została złożona żadna oferta. W wyniku drugiego przetargu wpłynęła
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oferta firmy PRD Sp. z o. o. z Lipna na kwotę 1 434 284,89, która jest o prawie 37%
wyższa niż kwota określona w kosztorysie inwestorskim. Z uwagi na to, że obecnie
wszystkie składane oferty w ogłaszanych przetargach, znacznie przewyższają kosztorysy
inwestorskie i tendencja ta się utrzymuje, aby nie odkładać tego zadania w czasie,
postanowiono przystać na złożoną ofertę.
 Został rozstrzygnięty przetarg na budowę ulicy Lawendowej w miejscowości Brwilno.
Ofertę złożyło konsorcjum firm: PRD Sp. z o. o. z Lipna oraz Przedsiębiorstwo
Instalacyjno-Budowlane „WASKOP” na kwotę 2 357 458,82 zł, która jest o 14% wyższa
niż ta określona w kosztorysie inwestorskim.
Wójt wyjaśnił, że biorąc pod uwagę, że w latach ubiegłych, szczególnie 2015 i 2016
oferty wykonawców były niższe o ok. 15% – 20% niż kosztorys inwestorski, obecnie
nastąpił wzrost kosztów realizacji inwestycji o ok. 30% - 35% w stosunku do lat
ubiegłych.
 Zakończył się przetarg dot. adaptacji akustycznej sufitu sali sportowej w Maszewie
Dużym. Najkorzystniejsza oferta mieści się w kwocie, którą zamierza się przeznaczyć na
sfinansowanie tego zadania i wynosi ok. 700 000,00 zł.
 W trakcie przygotowywania jest przetarg na budowę ulic w miejscowości Maszewo
Duże: Bukowej, Morelowej, Sosnowej i Agrestowej – zostanie ogłoszony jeszcze
w kwietniu.
 Odnośnie budowy drogi w Srebrnej, do której Gmina otrzymała dofinansowanie dokumentacja jest w trakcie przygotowywania, brakuje jeszcze pozwolenia na
skrzyżowanie z drogą wojewódzką, wkrótce zostanie ogłoszony przetarg. Realizacja tego
zadania powinna nastąpić na przełomie miesięcy lipiec – sierpień, z uwagi na to że
polegać ono będzie na powierzchniowym utwardzeniu nawierzchni drogi.
 Droga w tzw. Gęstej Wsi w miejscowości Maszewo – Gmina przejęła w ostatnich dniach
grunt, który był niezbędny do wybudowania kanalizacji. Brakuje jeszcze pozwolenia
wodno-prawnego. Po skompletowaniu całej dokumentacji budowę tej drogi, będzie
można rozpocząć.
 W przyszłym tygodniu powinien zostać złożony wniosek do Starosty Płockiego
o wydanie decyzji pozwalającej na budowę drogi gminnej Nr 291320W w Kobiernikach,
drogi w Ogorzelicach oraz ulic Stefana Mazowieckiego i fragmentu ul. Władysława
Hermana w Starych i Nowych Proboszczewicach.
 Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Miłodróż oraz drogi w Starej Białej –
opracowanie dokumentacji budowlanych jest w toku, ich uzgodnienia są bardziej
skomplikowane.
Wszystkie przetargi na budowę dróg zaplanowanych w budżecie na 2018 rok, powinny
być ogłoszone do do końca pierwszej połowy br. roku.
 Modernizacja drogi wojewódzkiej 559 w miejscowości Maszewo Duże – zostały
poczynione uzgodnienia z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich. Uzgodnione
zmiany zostaną wprowadzone do projektu, naniesione na mapy i ponownie uzgodnione
w Starostwie Powiatowym. W maju powinien zostać złożony wniosek do Wojewody
Mazowieckiego o uzyskanie pozwolenia na budowę.
6. Poinformował o złożonej skardze na działalność Wójta, która będzie procedowana w 13
punkcie porządku obrad.
7. Gmina Stara Biała realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Sprawność –
kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST regionu płockiego
i gostynińskiego”. Realizacja dobiega końca. Prawie wszyscy pracownicy brali udział
w szkoleniach, których celem było modernizacja i podniesienie efektywności procesów
świadczenia usług oraz poprawa jakości obsługi klienta.
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8. Przedstawił aktualne informacje dot. ilości uczniów w szkołach oraz jak zmieniła się ich
liczba w Maszewie Dużym i Wyszynie. We wcześniejszych latach ,to szkoła w Starych
Proboszczewicach liczyła najwięcej uczniów, natomiast obecnie z arkuszy organizacyjnych
szkół wynika, że do szkoły podstawowej w Maszewie Dużym uczęszcza o ok. 100 dzieci
więcej (łącznie z oddziałami przedszkolnymi, które liczą ok. 50 osób) niż do szkoły
podstawowej w Starych Proboszczewicach. Podobna liczba dzieci szacuje się w zespole
szkolno-przedszkolnym w Wyszynie, który przekroczył liczbę 300 osób. Wójt zaznaczył, że
samorząd kolejnej kadencji będzie musiał podjąć działania związane z poprawą warunków
lokalowych w tej szkole.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zadawanie pytań do sprawozdania Wójta.
Radny Marek Moderacki:
 Zapytał o to, jaka firma została wybrana na wykonawcę ul. Lawendowej w Brwilnie.
 Zapytał o datę rozstrzygnięcia dotyczącego dotacji z Ministerstwa Sportu do hali sportowej
w Maszewie Dużym oraz wniosku do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
w sprawie dofinansowania do budowy drogi gminnej Nowa Biała - Maszewo Duże.
Wiceprzewodniczący Rady Mariusz Downarowicz:
 Poprosił o informacje nt. budowy świetlicy i placu zabaw w Brwilnie. Wyraził swoją opinię,
że realizacja powinna rozpocząć się w drugim kwartale roku, ponieważ budowa placu zabaw
jesienią nie ma większego sensu.
Odpowiedź Wójta:
Na pytania radnego Marka Moderackiego:
 W drodze przetargu wybrana została najkorzystniejsza oferta, złożona przez konsorcjum
firm: PRD sp. z o. o. z Lipna oraz Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „WASKOP”.
 Terminy nie są określone. Odnośnie dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego, wszystkie
decyzje powinny być prawomocne do końca maja. Wymogiem jest, że inwestycja musi
rozpocząć się w tym roku. W przypadku dofinansowania do hali sportowej czas nie jest
istotny. Inwestycja zostanie zrealizowana ze środków własnych Gminy, a jeżeli dotacja
zostanie przyznana, będzie to dodatkowy wpływ do budżetu Gminy.
Na pytania radnego Mariusza Downarowicza:
 Odnośnie budowy świetlicy wiejskiej w Brwilnie, czekamy na ogłoszenie naboru przez
Marszałka Województwa Mazowieckiego z PROW-u, które niebawem powinno się ukazać.
Wniosek jest już przygotowany i zostanie złożony jak tylko nabór zostanie ogłoszony. Po
złożeniu wniosku można ogłosić przetarg i rozpocząć realizację bez konieczności
oczekiwania na rozstrzygnięcie wyników otrzymania dofinansowania. Natomiast na budowę
placów zabaw w Brwilnie i Bronowie Zalesiu przygotowywany jest przetarg, aby na okres
letni były już gotowe.
Dodatkowo Wójt poinformował odnośnie budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Nowe
Trzepowo (droga pod wiaduktem kolejowym). Dokumentacja jest w trakcie kompletowania,
niestety długo trwają uzgodnienia dotyczące lokalizacji drogi wzdłuż terenów kolejowych.
Odnośnie opracowania dokumentacji budowlanej drogi gminnej Nr 291307 Nowe Bronowo –
Bronowo - Zalesie oraz drogi gminnej Nr 911326W Bronowo - Zalesie – Nowe Trzepowo w obu przypadkach oczekujemy na wydanie decyzji środowiskowej z RDOŚ.
Wójt zaprosił wszystkich na Majówkę 2018 połączoną z obchodami Święta Strażaka do
Nowych Proboszczewic. Poinformował, że uroczystość będzie miała miejsce na stadionie
w Centrum Sportowym „Wierzbica”, a nie jak dotąd na placu przy Domu Strażaka. Ze względu
na gwiazdę wieczoru Sławomira, impreza będzie miała charakter imprezy masowej, dlatego też
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będzie obowiązywało przestrzeganie kilku ważnych zasad min. dot. wnoszenia i spożywania
napojów alkoholowych.
Wobec braku dalszych pytań ze strony radnych Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego
punktu porządku obrad.
Ad. 5.
Przewodniczący poszczególnych komisji złożyli sprawozdania z posiedzeń odbytych
w okresie między sesjami.
Komisja Rewizyjna spotkała się 3 kwietnia. Przewodniczący Komisji Jacek Portalski omówił
tematykę posiedzenia, którą była realizacja zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i odprowadzanie ścieków.
Żaden z radnych nie miał pytań do przedstawionego sprawozdania.
Komisja Budżetowa spotkała się 10 kwietnia. Przewodniczący Komisji Marek Moderacki,
omówił tematykę posiedzenia, którą było bieżące utrzymanie dróg ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymania zimowego w sezonie 2017/2018.
Nie było pytań do przedstawionego sprawozdania.
Komisja Polityki Społecznej spotkała się dwa razy. Przewodniczący Komisji Hubert
Murawski omówił tematykę posiedzenia, którą było:
1. Funkcjonowanie transportu zbiorowego na terenie gminy Stara Biała, współpraca z KM
Płock sp. z o. o.
2. Działalność GOKiS oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w 2017 r.
3. Utrzymanie szkół i przedszkoli na terenie gminy.
4. Realizacja zdań w zakresie pomocy społecznej przez GOPS w 2017 r.
Żaden z radnych nie miał pytań do przedstawionego sprawozdania, wobec czego
Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
Ad.6.
Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Bielsk Wiesław Jan Linowski podziękował za
zaproszenie i możliwość zabrania głosu. Stwierdził, że przysłuchując się obradom sesji Rady
Gminy Stara Biała zauważył, że występują podobne problemy, zadania oraz oczekiwania
społeczne jak w Gminie Bielsk. Przyznał, że zrealizowanie wszystkich zadań zapisanych
w budżecie stoi pod wielkim znakiem zapytania. Zgodził się ze zdaniem Wójta Gminy
Sławomira Wawrzyńskiego w sprawie wzrostu kwot proponowanych przez firmy w przetargach.
Wyraził także swoje zdumienie, tym jak mocno rozwinięte jest szkolnictwo w gminie Stara Biała
i jak wielu jest uczniów w stosunku do gminy Bielsk..
Następnie zaprosił wszystkich na obchody Dni Bielska, które odbędą się w dniach 23 – 24
czerwca.
Przewodniczący Rady poprosił o zadawanie pytań zaproszonym gościom.
Radny Leszek Majczyna:
 Poprosił Prezesa Zarządu Spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Sp. z o.o.
o informacje dotyczące budowy kanalizacji w Ludwikowie.
6/14

Przewodniczący Rady Gminy Wojciech Żółtowski:
 Zgłosił potrzebę naprawy drogi powiatowej nr 5208W w Białej (od Zgromadzenia Sióstr
Zakonnych) w kierunku Nowego Dragania oraz poprawę krawężników przy nowo
wybudowanym rondzie w Starym Draganiu, przy zjeździe w stronę Płocka.
Radny Jan Sieradzki:
 Przypomniał o zgłaszanej na poprzedniej sesji prośbie o zamontowanie spowalniaczy na ul.
Włoczewskiej przy wyjeździe ze Starych Proboszczewic w kierunku Józefowa.
 Zapytał czy została uzgodniona sprawa dot. poprawy bezpieczeństwa na ulicach: Sierpeckiej,
Krótkiej i Parkowej w Starych Proboszczewicach.
Radny Rady Powiatu Płockiego Marek Moderacki:
na zgłoszenia Przewodniczącego Rady Gminy:
 Przyznał rację w sprawie uwagi Przewodniczącego Rady Gminy dotyczącej drogi
powiatowej nr 5208W. Odnośnie poprawy krawężników oznajmił, że zgłosi sprawę
i zostanie to zrobione w ramach gwarancji.
na prośby radnego Jana Sieradzkiego:
 Odnośnie zamontowania progów zwalniających na ul. Włoczewskiej (droga powiatowa)
wyjaśnił, że Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych nie wyraził na to zgody. Zaproponował
spowalniacze w postaci namalowanych pasów sugerujących zachowanie szczególnej
ostrożności.
 Odnośnie ulic: Sierpeckiej, Krótkiej i Parkowej w Starych Proboszczewicach wyjaśnił, że
skonsultuje się aby dokładnie sprecyzować jaki problem i w którym miejscu występuje.
Radny Sławomir Dąbrowski:
 Zapytał o termin montażu nakładek na wodomierze w miejscowości Nowe Proboszczewice.
Prezes Zarządu Spółki Jarosław Rydzewski:
na prośbę radnego Leszka Majczyny
 wyjaśnił, że w wyniku kolejnego przetargu na wykonanie kanalizacji w Ludwikowie tak jak
w pierwszym przetargu wpłynęły dwie oferty, które znacznie przekroczyły kosztorys
inwestorski. Aby jednak to zadanie zostało zrealizowane inwestycja ta zostanie wykonana
etapowo. Spółka wystąpi z nowym wnioskiem do WFOŚiGW celem otrzymania pożyczki na
mniejszy zakres tej inwestycji.
na pytanie radnego Sławomira Dąbrowskiego
 wyjaśnił, że montaż nakładek jest rzeczą kosztowną i będzie to rozłożone w czasie,
w zależności od tego jakimi środkami będzie dysponowała Spółka, może to trwać nawet ok.
3 lat.
Radny Jan Sieradzki:
 Zapytał o możliwość zorganizowania przez GOPS wycieczki dla osób niepełnosprawnych
z terenu gminy.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała wyjaśniła, że GOPS
organizował we wcześniejszych latach turnusy rehabilitacyjne. Koszty turnusu pokrywali
uczestnicy. GOPS wnioskował o dofinansowanie ze środków PEFRON-u do Starostwa
Powiatowego, natomiast koszty transportu ponosiła Gmina. Natomiast zorganizowanie
wycieczki dla osób niepełnosprawnych jest bardzo trudne ze względów bezpieczeństwa.
Dodatkowo poinformowała, że co roku organizowane są przez GOPS kolonie dla dzieci (w tym
roku dla 50 osób). Poprosiła o zgłaszanie dzieci potrzebujących.
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O godz. 10.45 Przewodniczący Rady zarządził 20 minutową przerwę w obradach.
O godz. 11.05 wznowiono obrady.
Ad. 7.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2018 – 2025.
Następnie stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosił o zabieranie głosu
w tej sprawie.
Wobec braku wniosków i pytań ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 274/XXIX/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Stara Biała na lata 2018 – 2025 (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).

Ad. 8.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową
Gminy Stara Biała na 2018 rok.
Następnie stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały, który na prośbę
Przewodniczącego Rady omówiła Skarbnik Gminy. Następnie poprosił o zabieranie głosu
w tej sprawie.
Wobec braku pytań i wniosków ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 275/XXIX/18 zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2018 rok
(uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).
Ad. 9.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie.
Następnie stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosił o zabieranie głosu
w tej sprawie.
Wobec braku pytań i wniosków ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych,
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„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 276/XXIX/18 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
(uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).
Ad. 10.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr
255/XXVIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 22 marca 2018 r. zmieniającej Uchwałę Nr
221/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Następnie stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosił o zabieranie głosu
w tej sprawie.
Wobec braku wniosków i pytań ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 277/XXIX/18 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 255/XXVIII/18 Rady Gminy
Stara Biała z dnia 22 marca 2018 r. zmieniającej Uchwałę Nr 221/XXV/17 Rady Gminy
Stara Biała z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).
Ad. 11.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr
221/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 listopada 2017 r. zmienionej Uchwałą Nr
235/XXVI/17 Rady Gminy Stara Biała z 7 grudnia 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad
ich zbywania, nabywania i wykupu.
Przewodniczący Rady poprosił o zabieranie głosu w tej sprawie. Następnie wobec braku
wniosków i pytań ze strony radnych poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 278/XXIX/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr 221/XXV/17 Rady Gminy Stara
Biała z dnia 9 listopada 2017 r. zmienionej Uchwałą Nr 235/XXVI/17 Rady Gminy Stara
Biała z 7 grudnia 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).
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Ad. 12.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Stara
Biała na stałe obwody głosowania.
Następnie stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosił o zabieranie głosu
w tej sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mariusz Downarowicz zwrócił uwagę, że podczas
posiedzenia Komisji Budżetowej zgłaszał wniosek aby siedziba odwodowej komisji wyborczej
dla obwodu głosowania nr 6 (miejscowości Maszewo i Brwilno) miała miejsce tak jak do tej
pory w Remizie OSP w Maszewie.
Wójt omówił zmiany wprowadzone w proponowanym podziale Gminy na stałe obwody
głosowania.
Wyjaśnił, że dla miejscowości Nowa Biała przypisano jako siedzibę obwodowej komisji
wyborczej Szkołę Podstawową im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym ze
względu na to, że mieszkańcy są bardziej związani terytorialnie i mentalnie z miejscowością
Maszewo Duże, a także miejscowość Nowa Biała tworzy wspólny okręg wyborczy
z miejscowością Mańkowo.
Dla miejscowości Brwilno oraz Maszewo przypisano jako siedzibę obwodowej komisji
wyborczej Szkołę Podstawową im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym
zamiast dotychczasowej, którą byłą Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Maszewie. Zmiana
wynika z konieczności wprowadzenia zmian organizacyjnych polegających na prowadzeniu
transmisji z lokalu wyborczego za pośrednictwem publicznie dostępnej sieci elektronicznego
przekazywania danych lub na rejestrowaniu pracy komisji wyborczej za pośrednictwem
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a następnie udostępnienie na stronie internetowej
Państwowej Komisji Wyborczej. Z przyczyn technicznych w dotychczasowej siedzibie
spełnienie tych warunków byłoby bardzo trudne.
Natomiast Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej dotychczas była siedzibą dla
dwóch obwodów głosowania. Po zmianach zostały one połączone.
Zmiany były konsultowane z Delegaturą Krajowego Biura Wyborczego w Płocku.
Wiceprzewodniczący Rady ponowił swój wniosek w sprawie przyporządkowania dla okręgów
wyborczych nr 1 i 2, jako siedzibę obwodowej komisji wyborczej, budynek Remizy OSP
w Maszewie.
Radny Sławomir Trzciński również poparł wniosek Wiceprzewodniczącego Rady.
Wójt zgodnie z wnioskami radnych z okręgu Brwilna i Maszewa, zaproponował wprowadzenie
zmiany do projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Stara Biała na stałe obwody głosowania.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowany wniosek.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosami „za”) przyjęła
wniosek w sprawie przyporządkowania dla okręgów wyborczych nr 1 I 2 jako siedzibę
obwodowej komisji wyborczej budynek Remizy OSP w Maszewie.
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Wobec braku kolejnych wniosków i pytań ze strony radnych, Przewodniczący Rady Gminy
poddał pod głosowanie projekt uchwały ze zmianą zgodną z wnioskiem Wiceprzewodniczącego
Rady.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 279/XXIX/18 w sprawie podziału Gminy Stara Biała na stałe obwody
głosowania (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).
Ad. 13.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi
mieszkańców ulic Polnej, Parkowej i Stefana Mazowieckiego na działalność Wójta Gminy Stara
Biała.
Następnie stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały oraz poprosił o zabranie głosu
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Jacka Portalskiego.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
którego tematem było rozpatrzenie skargi mieszkańców ulic Polnej, Parkowej i Stefana
Mazowieckiego w miejscowości Nowe Proboszczewice na działalność Wójta Gminy Stara Biała,
następnie odczytał opinię Komisji Rewizyjnej w tej sprawie (Opinia stanowi załącznik do
niniejszego protokołu).
Komisja Rewizyjna, po wszechstronnym i rzetelnym wyjaśnieniu zarzutów podniesionych
w skardze, jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię w sprawie podjęcia przez Radę Gminy Stara
Biała uchwały uznającej za bezzasadną ww. skargę mieszkańców ulic Polnej, Parkowej i Stefana
Mazowieckiego w miejscowości Nowe Proboszczewice na działalność Wójta w przedmiocie
braku naprawy dróg gminnych, tj. ww. ulic.
Radny Stanisław Antoszkiewicz, jako radny reprezentujący ten teren, wyraził swoją opinię.
Przyznał, że starania mieszkańców o budowę czy poprawę przedmiotowych dróg rozpoczęły się
już w 2013 roku. Kolejne lata były suche, natomiast w ostatnim okresie znacznie pogłębiły się
problemy występujące na tych drogach. Zdaniem radnego, jeżeli drogi nie zostaną wybudowane,
problemy z przejezdnością będą ciągle powracać. Uznał, że pomimo dużych kosztów
inwestycyjnych, które Gmina musiałaby ponieść w związku z budową tych dróg, mieszkańcy
powinni otrzymać pomoc w tym zakresie.
Radny Leszek Majczyna poprosił o wyjaśnienie, czy skarga dotyczy naprawy czy budowy
dróg.
Wójt wyjaśnił, że skarga dotyczy naprawy, remontu i budowy drogi. Jako zobowiązany do
złożenia na piśmie wyjaśnień Komisji Rewizyjnej w sprawie wniesionej skargi, w odpowiedzi
odniósł się do zarzutów zaniedbania w remontach i naprawie przedmiotowych dróg oraz braku
wypełnienia składanych obietnic dot. ich budowy.
Przyznał natomiast, że głównym powodem złożenia skargi była sytuacja panująca na drogach
gruntowych, która miała miejsce w ostatnim czasie i która wynikła z warunków pogodowych.
Na wielu drogach gruntowych wystąpił problem z przejezdnością. Taka sytuacja miała miejsce
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nie tylko w gminie Stara Biała, ale także w innych gminach. Starano się reagować natychmiast,
jednak mogło zdarzyć się, że w niektórych miejscach na drodze przejazd był bardzo utrudniony,
a wręcz niemożliwy przez cały dzień, maksymalnie do 2 dni, gdyż problem wystąpił na bardzo
dużą skalę i dużym problemem było zaopatrzenie w materiał do naprawy dróg.
Decyzję o wyborze dróg które są wpisywane do wykonania do budżetu Gminy podejmuje Rada
Gminy, biorąc pod uwagę charakter drogi i ilość mieszkańców przy niej mieszkających. Niestety
przedmiotowe ulice są drogami dojazdowymi do gruntów rolnych i nie ma żadnych przesłanek
aby w najbliższym czasie tereny te zmieniły swój charakter. Rada może wyrazić zgodę na
budowę tych dróg, jednak odbyłoby się to kosztem budowy innych dróg. Co roku jest budowana
1 lub 2 drogi dojazdowe do gospodarstw rolnych. Wybierane są takie, które łączą dwie inne
drogi, np. drogę powiatową z drogą gminną, których wykonanie usprawni sieć drogową.
Pozostało jeszcze ponad 100 km dróg do wybudowania.
Głos zabrał radny Władysław Mikołajczyk, który oznajmił, że Wójt jest autorem projektu
budżetu Gminy, a Rada Gminy podejmuje decyzje o jego zatwierdzeniu. Radny natomiast jest
osobą odpowiedzialną nie tylko za swój okręg, ale także jest radnym całej gminy.
Ul. Polna jest tylko częścią tego, co trzeba wybudować, aby problem zlikwidować. Dodał, że
będąc sołtysem, ul. Polna była drogą często naprawianą, gdyż problem z przejezdnością ciągle
powracał.
Wobec braku wniosków i pytań ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 11 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się od głosu” 4 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 280/XXIX/18 w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców ulic Polnej,
Parkowej i Stefana Mazowieckiego na działalność Wójta Gminy Stara Biała (uchwała w
załączeniu do niniejszego protokołu).
Ad. 14.
W punkcie interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi głos zabrali:
Radny Leszek Majczyna:
 Poinformował o sygnałach od mieszkańców Ludwikowa mieszkających za szkołą
w Wyszynie, w sprawie hałasu po godzinach popołudniowych dochodzącego z boiska
szkolnego. Poprosił Wójta o informacje czy coś w tej sprawie będzie zrobione.
Radny Jan Sieradzki :
 Zapytał o efekty analizy pisma złożonego przez mieszkańców ul. Krótkiej, ul. Sierpeckiej
i ul. Spokojnej.
 Na jakim etapie jest rozpatrzenie pisma mieszkańców Starych Proboszczewic dot.
odprowadzenia wód opadowych z gruntów rolnych.
Radny Stanisław Antoszkiewicz:
 Poprosił o informacje z zebrania dot. gazyfikacji Nowych Proboszczewic.
Radny Marek Moderacki:
 Zapytał odnośnie projektowania ul. Słowackiego w Mańkowie.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy :
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 Zapytał o termin włączenia nowego oświetlenia ulicznego na ul. Spacerowej w Brwilnie.
Odpowiedzi Wójta:
Na pytania radnego Leszka Majczyny:
 Mieszkańcy budując domy na osiedlu przy szkole powinni być świadomi tego, że takie
sytuacje mogą nastąpić. Nie zostaną zamontowane żadne osłony wyciszające, ponieważ
byłoby to bardzo kosztowne. Jeżeli dzieją się tam rzeczy niewłaściwe, powinno być to
zgłoszone na policję. Jeżeli będą składane skargi, boisko zostanie zamknięte.
Na pytania radnego Jana Sieradzkiego:
 Na ulicy Krótkiej dołożenie lamp jest zaakceptowane przez komisję budżetową, natomiast
w sprawie spowolnienia ruchu na ul. Sierpeckiej będzie rozmawiać w Zarządzie Dróg
Powiatowych.
 Udrażnianie rowów nie jest zadaniem własnym Gminy, jednak problem można rozwiązać.
Gmina może udzielić pomocy poprzez udzielenie wsparcia finansowego dla Spółki Wodnej.
Natomiast musimy mieć pewność, że rowy te będą konserwowane. Dlatego wystąpimy do
rolników z propozycją przystąpienia do spółki wodnej a wiąże się to z koniecznością
opłacania składki rocznej. Jeśli taka wola będzie , wspólnie ze spółką wodną opracujemy
dokumentację techniczną i będziemy mogli przystąpić do odbudowy rowów.
Na prośbę radnego Stanisława Antoszkiewicza:
 W tej chwili jest procedowane pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Płocku,
które powinno być wydane i prawomocne w maju. Następnie Spółka PGNiG podejmie
decyzję, czy ta inwestycja będzie dla niej opłacalna i czy zostanie rozpoczęta. Wnioski
o wydanie warunków technicznych będą przyjmowane dopiero pod koniec procesu
inwestycyjnego.
Informacja ze spotkania została zamieszczona na stronie internetowej Gminy, łącznie
z rysunkami które przedstawiają, jak na dzień dzisiejszy jest zaprojektowana sieć gazowa.
Jeżeli sieć zostanie wybudowana, w przyszłości będzie można ją rozbudowywać, pod
warunkiem że gazownia uzna to za ekonomicznie uzasadnione.
Na pytanie radnego Marka Moderackiego:
 Umowa na projektowanie skrzyżowania została już podpisana w zeszłym roku. Problem był
po stronie spółki Energa Operator, tj. usunięcie kolizji przyłącza energetycznego, które
zostało wykonane niezgodnie z planem miejscowym. Dodatkowo należy usunąć kolizję
z siecią gazową.
 Na pytanie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy:
 Umowy na dystrybucję i dostawę energii są już podpisanę. Oczekujemy jedynie na montaż
liczników
 Radny Jan Sieradzki :
 Przypomniał o prośbie mieszkańców Włoczewa w sprawie budowy drogi gminnej Włoczewo
- Kamionki. Poprosił aby mieć tę drogę również na względzie.
Ad. 15.
W punkcie zapytania i wolne wnioski głos zabrali:
Sołtys Ogorzelic Antoszkiewicz
 Zapytała o plan rewitalizacji Ogorzelic.
 Zapytała o termin realizacji inwestycji tj. budowy drogi wewnętrznej w Ogorzelicach.
Przewodniczący Rady
 Poinformował radnych o zbliżającym się ostatecznych terminie złożenia oświadczeń
majątkowych, tj. w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2018 r.
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 Poinformował o propozycji nadania imienia nowo wybudowanemu rondu, położonemu
w miejscowości Stare Draganie i Nowe Bronowo. Propozycja została złożona przez sołtysa
sołectwa Nowe Draganie na wniosek mieszkańców i jest nią nadanie rondu imienia Ks.
Stanisława Bornińskiego. Na dzisiejszej sesji miała być podejmowana uchwała w tej
sprawie, ale z powodu informacji o innych propozycjach, podjęcie uchwały w tej sprawie
zostało wstrzymane.
 Poinformował o Zarządzeniu Wojewody Mazowieckiego w sprawie wyrażeniu zgody na
zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Stara Biała w formie
darowizny nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Nowe Proboszczewice, gmina
Stara Biała, tzw. Szwecka Góra.
Sołtys Dziarnowa Andrzej Szpiek:
 Zapytał, czy dzieje się coś w sprawie melioracji gruntów rolnych.
 Zapytał jaki jest postęp prac przy wydzieleniu działki pod poszerzenie skrzyżowania drogi
gminnej z powiatową w Dziarnowie.
Odpowiedź Wójta:
Na pytania sołtys Janiny Antoszkiewicz:
 Program rewitalizacji Ogorzelic nie uzyskał akceptacji instytucji która oceniała wnioski, a co
za tym idzie Gmina nie otrzymała dofinansowania na ten cel.
 Dokumentacja jest gotowa, oczekujemy na pozwolenie na budowę.
Na pytania sołtysa Diarnowa Andrzeja Szpieka:
 W obecnej chwili w sprawie melioracji gruntów rolnych nic się nie dzieje.
 Trwa postępowanie administracyjne w sprawie wydzielenia niezbędnej działki pod
poszerzenie pasa drogowego.
Ad. 16.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXIX
Sesji Rady Gminy Stara Biała.

Przewodniczący Rady
/-/ Wojciech Żółtowski

Protokołowała
Małgorzata Bornińska
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