P R O T O K Ó Ł Nr XV/08
z posiedzenia XIV Sesji Rady Gminy Stara Biała
odbytej w dniu 30 października 2008 r.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie przewodniczących komisji o pracach w okresie między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 103/XIV/08 Rady Gminy Stara
Biała z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie
czynności związanych ze zbyciem niezabudowanej nieruchomości połoŜonej
w m. Nowe Proboszczewice (dz. nr 49/5).
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie czynności
związanych z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu
połoŜonego w m. Maszewo DuŜe (dz. nr 357/4 i 357/8).
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie czynności
związanych z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu
połoŜonego w m. Ludwikowo (dz. nr 25/38, 25/40 i 25/44).
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie czynności
związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu połoŜonego
w m. Kobierniki (dz. nr 11/1).
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny niezabudowanej
nieruchomości połoŜonej w m. Maszewo DuŜe (dz. Nr 115/5).
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny niezabudowanej
nieruchomości połoŜonej w m. Maszewo DuŜe (dz. Nr 115/6).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego
„Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała” w ramach Działania 7.1
Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki
pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stara
Biała w zakresie obszaru działek nr 36/5, 36/6, 36/4, 37/1, 38/1, 39/1
połoŜonych we wsi Mańkowo, gmina Stara Biała.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2008.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na terenie gminy Stara Biała w roku 2009.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na rok 2009 i zwolnień w tym podatku na terenie gminy Stara
Biała.

18. Podjęcie uchwały w sprawie obniŜenia ceny skupu Ŝyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2008r jako podstawy naliczenia podatku rolnego w 2009 r.
na obszarze gminy Stara Biała.
19. Przedstawienie informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych
za 2007 rok.
20. Zapytania i wolne wnioski.
21. Zakończenie obrad.

Ad. 1
XV sesję Rady Gminy Stara Biała otworzył pan Jan Wrześniewski – Przewodniczący
Rady Gminy. Stwierdził, Ŝe zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 14 radnych,
co stanowi quorum, wobec czego Rada moŜe obradować i podejmować prawomocne
uchwały. Radny Daniel Bielicki – nieobecny z przyczyn usprawiedliwionych.
Przewodniczący Rady przywitał wszystkich uczestników przybyłych na sesję,
radnych, sołtysów, gości zaproszonych i publiczność.
Listy obecności w załączeniu do protokołu.
Obrady rozpoczęły się o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Ad. 2
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe radni wraz z zaproszeniami otrzymali projekt
porządku obrad. Zwrócił się z pytaniem, czy ktoś z radnych chce wnieść zmiany do
proponowanego porządku obrad.
Radni nie wnieśli Ŝadnych uwag ani wniosków do porządku obrad, wobec czego
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie (14 głosów „za”).
Ad. 3
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, Ŝe radni wraz z zaproszeniami otrzymali
protokół z posiedzenia XIV sesji Rady Gminy. Następnie zapytał radnych, czy
zgłaszają uwagi i zastrzeŜenia do protokołu.
Radni nie wnieśli Ŝadnych uwag do protokołu, wobec czego Przewodniczący Rady
poddał pod głosowanie protokół z posiedzenia XIV sesji Rady Gminy.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Protokół z XIV sesji Rady Gminy Stara
(14 głosów „za”)

Biała przyjęto jednogłośnie

Ad. 4
Wójt Gminy złoŜył informację o pracach w okresie między sesjami:
• Ogłoszony został przetarg na budowę drogi powiatowej Dziarnowo – Stare
Proboszczewice. Być moŜe będzie moŜna skorzystać z dofinansowania do tej
inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011”. Zasady przyznawania dotacji z NPBDL mają być opublikowane
31.10.2008 r.
• W dniu dzisiejszym zostanie ogłoszony przetarg na inwestycję pn. „Budowa
Zespołu Urządzeń Sportowych z obiektami zaplecza sanitarno – socjalnego
i infrastrukturą techniczną w Nowych Proboszczewicach”.
Powodem uniewaŜnienia przetargu na w/w inwestycję dnia 08.08.2008 r. były
zbyt wysokie koszty wykonania inwestycji w zakresie objętym przetargiem.

•

•

•

•

•

•

Uzasadnione zatem było dokonanie zmian w projekcie, polegających na
rezygnacji z pewnych elementów zespołu, a takŜe zmiany technologii
wykonania oraz uŜytych materiałów w zakresie elementów, które będą
wykonywane. Po uwzględnieniu w/w korekt, zostanie ogłoszony przetarg na
realizację etapu umownie nazwanego 1A.
MontaŜ lamp w Brwilnie w drodze równoległej do drogi wojewódzkiej Nr 562
wykonany zostanie z opóźnieniem. Wynika ono z faktu, Ŝe projekt oświetlenia
został opracowany łącznie z projektem drogowym przez innego projektanta.
Oświetlenie to zostanie zrealizowane w br.
Realizacja inwestycji w zakresie dróg przebiega następująco:
 Modernizacja drogi powiatowej w Starej Białej – inwestycja zrealizowana,
odebrana. Po otrzymaniu decyzji zezwalającej na uŜytkowanie obiektu,
droga zostanie przekazana na majątek powiatu.
 Droga wewnętrzna przy Zespole Szkół w Maszewie DuŜym – inwestycja
zrealizowana i zgłoszona do odbioru. NaleŜy jeszcze zamontować słupki
ograniczające moŜliwość parkowania na chodniku w celu zapewnienia
bezpieczeństwa pieszym.
 Budowa drogi Nowa Biała – Mańkowo – inwestycja zakończona, odebrana.
 Budowa ul. Akacjowej w Nowych Proboszczewicach – zakończenie
inwestycji przebiegnie zgodnie z planem.
 Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 559 przebiega zgodnie z planem.
Inwestycja ma być zakończona w połowie listopada br.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie na rok 2008 zawiera
zwiększenie kosztów przeznaczonych na budowę sieci wodociągowej.
Związane jest to z napływem wniosków mieszkańców o wykonanie sieci
wodociągowej.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego m. Maszewo będzie
sporządzony, jeśli dojdzie do porozumienia między Urzędem Miasta Płocka,
Urzędem Gminy Stara Biała i Mazowieckim Zarządcą Dróg Wojewódzkich.
Problem polega na uzgodnieniu skrzyŜowania drogi dojazdowej do mostu,
która kończy się na tzw. „węźle” Szpitalna, z drogą Nr 562. Obecnie trwają
uzgodnienia pomiędzy firmami projektującymi.
Dnia 14 października 2008 r. minął termin składania wniosków dotyczących
sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Stara Biała. Po skompletowaniu i przeanalizowaniu
dostarczonych dokumentów wnioski zostaną przekazane firmie opracowującej
studium.
Pomyślnie równieŜ przebiega uzgadnianie Planu Miejscowego dla strefy
Orlen.
Prace projektowe remontu budynku szkoły w Wyszynie są na ukończeniu. Po
dokonaniu uzgodnień, zostanie ogłoszony przetarg, który wyłoni wykonawcę.
Prace remontowe przebiegać będą dwuetapowo:
I etap – zmiana konstrukcji dachu z płaskiej na dwuspadową,

•

•

•

•

II etap – ewentualna rozbudowa budynku o segment Ŝywieniowy.
W ostatnim czasie zaistniała konieczność wymiany pieca CO w budynku
szkoły.
Zrealizowano zakup 5 wiat przystankowych, które zostały zamontowane
w miejscowościach: Stara Biała, Nowe Bronowo, Bronowo – Zalesie, Brwilno
i Nowe Trzepowo.
W związku z tym, iŜ nie został ogłoszony nabór wniosków do Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich, nadal nie został rozpoczęty remont świetlicy
wiejskiej w m. Bronowo – Zalesie.
Na stronie internetowej urzędu gminy oraz na tablicy ogłoszeń zostały
zamieszczone proponowane nazwy ulic w m. Maszewo DuŜe. Obecnie
czekamy na uwagi mieszkańców i ewentualne inne propozycje nazewnictwa
ulic.
W najbliŜszym czasie zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na
stronie internetowej propozycje nazw ulic dla m. Biała.
NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe nadanie nazw tym miejscowościom niesie za sobą
zmianę adresu i konieczność wymiany dokumentów. W związku z powyŜszym
planuje się wejście w Ŝycie tych zmian i uwidocznienie ich w ewidencji
ludności od dnia 1 stycznia 2010 roku.
Urząd Marszałkowski zorganizował konferencję na temat gospodarki
odpadami komunalnymi na terenie woj. mazowieckiego. Nasze województwo
podzielone jest na 6 subregionów, a w kaŜdym z nich planuje się utworzenie
termicznych instalacji do utylizacji odpadów komunalnych. W obrębie Płocka
taka inwestycja planowana jest na terenie Płockiego Parku Przemysłowo –
Technologicznego, bądź na obszarze ZUOK w Kobiernikach. Wójt
poinformował równieŜ radnych o toczących się w sprawie ZUOK
postępowaniach administracyjnych.

Po złoŜonej informacji Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do
sprawozdania Pana Wójta.
Radny Władysław Mikołajczyk:
 Czy wiadomo jest, co będzie spalane w nowo powstałej na terenie PKN
Orlen spalarni odpadów?
Radny Piotr Rutkowski:
 Co wiadomo w sprawie budowy parkingu przy cmentarzu w Nowym
Trzepowie?
 Czy miejsce przy wiacie autobusowej w Bronowie – Zalesiu będzie
wyłoŜone kostką brukową?
Odpowiedzi Wójta
• na pytanie radnego Władysława Mikołajczyka:
 W spalarni powstałej na terenie PKN Orlen utylizowane będą osady
pościekowe. Spalarnia ta wybudowana została na potrzeby Orlenu

•

Na pytania radnego Piotra Rutkowskiego:
 Parking przy cmentarzu w Nowym Trzepowie jest na etapie
projektowania.
 Miejsce przy przystanku autobusowym w m. Bronowo – Zalesie zostanie
wysypane naturalnym kamieniem, bądź wyłoŜone kostką brukową.

Ad. 5
Przewodniczący poszczególnych Komisji złoŜyli sprawozdania z odbytych posiedzeń
w okresie miedzy sesjami.
Radni nie mieli zastrzeŜeń ani pytań do złoŜonych sprawozdań.
Radny Mariusz Downarowicz przedstawił wnioski do budŜetu, jakie zgłosili
mieszkańcy Nowych Proboszczewic i Ogorzelic. Wnioski te dotyczą modernizacji
ul. Modrzewiowej w Nowych Proboszczewicach, oświetlenie ulicy Chabrowej
i Irysowej w Nowych Proboszczewicach oraz zamontowanie wiaty przystankowej
w Ogorzelicach.
Ad. 6
W punkcie „Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi”
poruszono następujące tematy:
Radny Mariusz Downarowicz:
• Czy w planie budowy sieci wodociągowej uwzględnione jest przyłącze do
posesji p. Sobótka w m. Brwilno?
• Czy
wybudowane
zostanie
przyłącze
wodociągowe
do
posesji
p. Nadwadowskich? Czy w związku z tym, Ŝe budowa przyłącza jest
kosztowna, w/w państwo mogą liczyć na finansowe wsparcie ze strony gminy?

•
•
•

Radny Marek Krajewski:
Prośba o wcześniejsze włączanie lamp na osiedlu w Maszewie DuŜym.
Prośba o remont wiaty autobusowej przy zespole szkół w Maszewie DuŜym.
Prośba o naprawienie słupków przy szkole, które zostały zniszczone w trakcie
budowy drogi.

•

Radny Wojciech śółtowski:
Czy zbiórka odpadów niebezpiecznych była przeprowadzana równieŜ na
terenie m. Biała?

Odpowiedzi Wójta:
• na pytania radnego Mariusza Downarowicza:
 W planie budowy sieci wodociągowej uwzględnione jest przyłącze do
posesji p. Sobótka w m. Brwilno.
 Przyłącze wodociągowe zostanie wybudowane, a w sprawie częściowego
pokrycia kosztów przyłącza p. Nadwadowscy powinni zwrócić się do
gminy z podaniem.

•

•

na pytania radnego Marka Krajewskiego:
 prośba o wcześniejsze włączanie lamp na osiedlu w Maszewie DuŜym jest
zasadna, zatem naleŜy podjąć czynności, aby oświetlenie było włączane
około godz. 1700.
 Wiata przystankowa w Maszewie DuŜym celowo nie jest remontowana,
gdyŜ systematycznie ulega ona dewastacji.
na pytanie radnego Wojciecha śółtowskiego:
 na temat zbiórki odpadów niebezpiecznych zamieszczona była informacja
na stronie internetowej urzędu gminy oraz informacje przekazywane były
przez sołtysów. Ponadto firma Remondis z siedzibą przy ul. Przemysłowej
przyjmuje odpady niebezpieczne od osób indywidualnych.

Wójt zwrócił się do sołtysów z prośbą o większa dbałość o tablice ogłoszeń.
Przedstawił równieŜ krótką informację na temat przeprowadzonej przez gminę zbiorki
odpadów niebezpiecznych.
Głos zabrał Radny Powiatowy Marek Moderacki. Przedstawił on krótką informację
ze spotkania, które odbyło się w Zakładzie Unieszkodliwiania Stałych Odpadów
Komunalnych w Warszawie.
Radny poinformował równieŜ, Ŝe w Starostwie Powiatowym przygotowywany jest
projekt uchwały odnośnie przekazania spraw załatwianych przez Wydział
Komunikacji do gmin. Być moŜe usprawni to załatwianie spraw leŜących
w jego kompetencjach.
Radny Włodzimierz Kajkowski stwierdził, Ŝe przyczyną niesprawnego
funkcjonowania Wydziału Komunikacji jest zła organizacja tej jednostki.
Radny Powiatowy Lech Dąbrowski stwierdził, Ŝe, jeśli gminy podejmą decyzję
o przejęciu w swe struktury Wydziału Komunikacji, to Starostwo Powiatowe
pozytywnie się do projektu ustosunkuje.
Wójt oświadczył, Ŝe jeśli wszystkie gminy przystąpią do projektu, gmina Stara Biała
równieŜ. Zdaniem Wójta w Wydziale Komunikacji prowadzonym w gminie powinien
pracować urzędnik zatrudniony przez Starostwo Powiatowe.
Przewodniczący Rady Jan Wrześniewski stwierdził, Ŝe sprawę Wydziału
Komunikacji powinno zainicjować Starostwo Powiatowe.
Radny Wojciech śółtowski powrócił do tematu wysypiska odpadów komunalnych.
Stwierdził, Ŝe w związku z ogromem produkowanych śmieci naleŜałoby się
zastanowić nad kupnem dodatkowego terenu na nowe wysypisko. Jako właściwy
wskazał teren po dawnym Bakutilu w Sikorzu.
Radny Powiatowy Marek Moderacki powiedział, Ŝe dawny Bakutil ma prywatnego
właściciela, a poza tym teren ten leŜy w obrębie Parku Krajobrazowego.
Wójt zaś stwierdził, Ŝe nie ma problemu z terenem, bo ZUOK Kobiernioki dysponuje
pokaźnym obszarem. Problem zaś istnieje w podejściu mieszkańców do pomysłu
utworzenia na terenie ZUOK spalarni odpadów.

O godzinie 11:00 Przewodniczący Rady Jan Wrześniewski ogłosił 20 minut przerwy
w obradach.
O godzinie 11:20 wznowiono obrady.
W drugiej części obrad nie uczestniczyła radna Anna Kozińska. Nieobecność zgłosiła
Przewodniczącemu Rady Gminy.
Ad. 7
Przewodniczący Rady przedłoŜył radnym projekt uchwały w sprawie zmiany
Uchwały Nr 103/XIV/08 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie
wyraŜenia zgody na dokonanie czynności związanych ze zbyciem niezabudowanej
nieruchomości połoŜonej w m. Nowe Proboszczewice (dz. nr 49/5).
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe wszyscy radni dostali projekt uchwały i prosi
o zabieranie głosu w tej sprawie.
O głos poprosił radny Władysław Mikołajczyk. Stwierdził, Ŝe zarówno Uchwała
Nr 103/XIV/08 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28.08.2008 r. dotycząca
bezprzetargowej sprzedaŜy działki nr 49/5 w Nowych Proboszczewicach, jak równieŜ
projekt uchwały w sprawie zmiany w/w uchwały z dnia 28.08.2008 r. polegającej na
sprzedaŜy działki nr 49/5 w przetargu nieograniczonym, dotyczy jego osoby.
Stwierdził, Ŝe nie zdawał sobie sprawy, iŜ narazi Urząd Gminy na kłopoty związane
z jego wnioskiem. Powiedział równieŜ, Ŝe nie jest tą działką juŜ zainteresowany.
Wójt poinformował radnych, Ŝe istotnie p. Mikołajczyk wystąpił z wnioskiem
o wydzielenie z działki oznaczonej nr 49/2 działki o powierzchni około 800 m2
w Nowych Proboszczewicach z przeznaczeniem na polepszenie zagospodarowania
działki nr 369, będącej jego własnością.
W trakcie pomiarów geodezyjnych okazało się, Ŝe sąsiadka p. Mikołajczyka –
p. Jaszczak, której nieruchomość równieŜ przylega do działki nr 49/2, pobudowała
ogrodzenie na działkach gminnych. W związku z tym wydzielone zostały dodatkowe
dwie działki (nr 49/4 i 49/5) z działki nr 49/2 oraz działka nr 51/13 (z działki nr 51/9)
tak, aby pokrywały się z faktycznie ogrodzonym terenem. Zaproponowano
p. Jaszczak sprzedaŜ tych działek ?(nr 49/4 i 51/13) w trybie bezprzetargowym. Na tę
propozycję p. Jaszczak przystała.
Wniosek p. Mikołajczyka został zrealizowany. Działki wydzielono i podjęto uchwałę
w sprawie sprzedaŜy działki nr 49/5 w trybie bezprzetargowym p. Mikołajczykowi.
Po podjęciu uchwały sąsiadka p. Mikołajczyka stwierdziła w przesłanym do Urzędu
Gminy Stara Biała piśmie z dnia 12.09.2008 r., Ŝe jest równieŜ zainteresowana
zakupem tej działki.
W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest zmiana uchwały i ogłoszenie
przetargu nieograniczonego na zakup działki nr 49/5.
Radny Wojciech śółtowski stwierdził, Ŝe w ogóle projektu tej uchwały nie naleŜy
głosować tylko zdjąć z porządku obrad. Wójt powinien zrealizować uchwały
w sprawie sprzedaŜy bezprzetargowej. Natomiast w przypadku sąsiadki
p. Mikołajczyka naleŜałoby doprowadzić do rozbiórki ogrodzenia pobudowanego na
działce gminnej.

Radca prawny stwierdził, Ŝe projekt uchwały naleŜy przegłosować z tą jednak
uwagą, Ŝe moŜe on nie zostać przyjęty.
W krótkiej dyskusji radni stwierdzili, Ŝe nie naleŜy uchwały Nr 103/XV/08
z dnia 28.08.2008 r. zmieniać.
Radny W. Mikołajczyk opuścił salę obrad, aby nie brać udziału w sprawie dotyczącej
jego osoby.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.
Wynik głosowania: „za” głosowało 0 radnych
„wstrzymujący się” było 0 radnych,
„przeciw” głosowało 12 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe projekt uchwały zgodnie z pkt. 7 porządku
obrad nie został przyjęty.
Na salę obrad wrócił radny Władysław Mikołajczyk.
Ad.8
Przewodniczący Rady przedłoŜył projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na
dokonanie czynności związanych z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara Biała
gruntu połoŜonego w m. Maszewo DuŜe (dz. nr 357/4 i 357/8).
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe wszyscy radni dostali projekt uchwały i prosi
o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wobec braku pytań ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie (13 głosów „za”).
Ad.9
Przewodniczący Rady przedłoŜył projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na
dokonanie czynności związanych z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara Biała
gruntu połoŜonego w m . Ludwikowo (dz. nr 25/38, 25/40 i 25/44).
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe wszyscy radni dostali projekt uchwały i prosi
o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wobec braku pytań ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie (13 głosów „za”).
Ad.10
Przewodniczący Rady przedłoŜył projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na
dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu
połoŜonego w m. Kobierniki (dz. nr 11/1).
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe wszyscy radni dostali projekt uchwały i prosi
o zabieranie głosu w tej sprawie.

Wobec braku pytań ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie (13 głosów „za”).
Ad. 11
Przewodniczący Rady przedłoŜył projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od
ceny niezabudowanej nieruchomości połoŜonej w m. Maszewo DuŜe (dz. Nr 115/5).
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe wszyscy radni dostali projekt uchwały i prosi
o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wójt poinformował Radę Gminy, Ŝe projekt uchwały w tej sprawie przedkładany jest
z uwagi na fakt, iŜ niegdyś działka ta była przekazana nieodpłatnie na rzecz Gminy
Stara Biała przez matkę obecnych wnioskodawców.
Wobec braku pytań ze strony radnych, prowadzący poddał pod głosowanie projekt
uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie (13 głosów „za”).
Ad.12
Przewodniczący Rady przedłoŜył projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od
ceny niezabudowanej nieruchomości połoŜonej w m. Maszewo DuŜe (dz. Nr 115/6).
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe wszyscy radni dostali projekt uchwały i prosi
o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wobec braku pytań ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie (13 głosów „za”).
Ad.13
Przewodniczący Rady przedłoŜył projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do
realizacji projektu systemowego „Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała”
w ramach Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe radni dostali projekt uchwały i prosi
o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wobec braku pytań ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie (13 głosów „za”).
Ad.14
Przewodniczący Rady przedłoŜył projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
zmiany
miejscowego
planu
ogólnego
zagospodarowania
sporządzenia

przestrzennego gminy Stara Biała w zakresie obszaru działek nr 36/5, 36/6, 36/4,
37/1, 38/1, 39/1 połoŜonych we wsi Mańkowo, gmina Stara Biała.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe radni dostali projekt uchwały i prosi
o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wójt wyjaśnił, Ŝe działki, o których mowa w projekcie uchwały są własnością
p. Jarosława Skoniecznego. Teren ten przeznaczony jest pod usługi ze
składowaniem. Obecnie właściciel chce ubiegać się o pozyskanie funduszy unijnych
na działalność produkcyjną, do którego potrzebna jest zmiana planu
zagospodarowania przestrzennego.
Radny Władysław Mikołajczyk zapytał, czy przyjęcie projektu uchwały w tej sprawie
jest jednoznaczne z wyraŜeniem zgody na prowadzenie działalności polegającej na
produkcji chemicznej.
Wójt wyjaśnił, Ŝe poprzez przyjecie projektu uchwały gmina nie wyraŜa zgody na
prowadzenie takiego typu działalności, a jedynie przystępuje do procedury zmiany
planu zagospodarowania przestrzennego.
Wobec braku innych pytań ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
Wynik głosowania: „za” głosowało 12 radnych
„wstrzymujący się” było 1 radnych,
„przeciw” głosowało 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe uchwała została podjęta większością głosów.
Ad.15
Przewodniczący Rady przedłoŜył projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie
gminy na rok 2008.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe radni dostali projekt uchwały i prosi
o zabieranie głosu w tej sprawie.
Radny Stanisław Wiśniewski spytał, dlaczego gmina ma pokrywać koszty
właścicielom posesji związane z naprawą ogrodzeń, które zostały uszkodzone
w trakcie budowy drogi wojewódzkiej Nr 559. Właściwie to Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich powinien te koszty ponosić, gdyŜ jest on właścicielem budowanej
drogi.
Wójt wyjaśnił, Ŝe zgodnie z umową podpisaną z MZDW w 2006 r., gmina bierze na
siebie koszty związane z opracowaniem dokumentacji oraz z przygotowaniem
terenu. Zatem pokrycie kosztów wynikających z odbudowy niektórych ogrodzeń leŜy
w gestii gminy.
Wobec braku innych pytań ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie (13 głosów „za”).

O godzinie 12:30 Przewodniczący Rady Jan Wrześniewski ogłosił 10 minut przerwy
w obradach.
O godzinie 12:40 wznowiono obrady.
Ad.16
Przewodniczący Rady przedłoŜył projekt uchwały w sprawie określenia wysokości
stawek
podatku
od
nieruchomości
na
terenie
gminy
Stara
Biała
w roku 2009.
Na pytanie radnego Mariusza Downarowicza o wysokość stawek podatku, Wójt
udzielił wyjaśniającej odpowiedzi.
Wobec braku innych pytań ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie (13 głosów „za”).
Ad.17
Przewodniczący Rady przedłoŜył projekt uchwały w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych na rok 2009 i zwolnień
w tym podatku na terenie gminy Stara Biała.
Wobec braku pytań ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie (13 głosów „za”).
Ad.18
Przewodniczący Rady przedłoŜył projekt uchwały w sprawie obniŜenia ceny skupu
Ŝyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r jako podstawy naliczenia podatku
rolnego w 2009 r. na obszarze gminy Stara Biała.
Wobec braku pytań ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie (13 głosów „za”).
Ad. 19
Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt przedstawili informacje dotyczące analizy
oświadczeń majątkowych za 2007 r., do czego zobowiązuje art. 24h ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Ad.20
Zapytania i wolne wnioski.
• Sołtys Nowego Trzepowa:
 Prośba wprowadzenia rozporządzenia
podorywania przydroŜnych rowów.

zakazującego

rolnikom

 Prośba do Wójta o interwencję w związku z odmową przyjęcia dziecka
z terenu gminy Stara Biała do przedszkola w m. Płock.
Odpowiedzi Wójta:
• Na prośby sołtysa m. Nowe Trzepowo:
 Nie moŜna regulować przepisami porządkowymi spraw juŜ
uregulowanych. Sprawa podorywania rowów i dróg jest zjawiskiem
powszechnym, jednak nie moŜna go wyeliminować poprzez wydanie
zarządzenia. jest to kwestia dobrego wychowania i kultury kaŜdego
człowieka.
 W związku z tym, Ŝe gmina Stara Biała podpisała porozumienie
z Miastem Płock, miejskie przedszkola mają obowiązek przyjęcia dzieci
z naszego terenu, jeśli dysponują wolnymi miejscami.
Ad.21
Wobec wyczerpania porządku obrad o godz. 1335 Przewodniczący Rady Gminy
Stara Biała zamknął posiedzenie.
Przewodniczący Rady
/-/ Jan Wrześniewski

