P R O T O K Ó Ł Nr XII/20
z obrad XII Sesji Rady Gminy Stara Biała,
która odbyła się dnia 19 marca 2020 r.

Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XI Sesji Rady Gminy.
Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
Sprawozdanie przewodniczących komisji o pracach w okresie między sesjami.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała
na lata 2020-2025.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i warunków przyznawania
świadczeń ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Stara Biała.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety dla sołtysów oraz
określenia zasad jej otrzymywania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Stara Biała.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów Biała, Biała Nowa, Draganie
Nowe, Draganie Stare i Trzepowo Nowe.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Ludwikowo.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Mańkowo.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Nowe Proboszczewice.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu w miejscowości Biała,
ul. Jana Kazimierza 1 na okres 10 lat.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu w miejscowości Nowe
Proboszczewice, ul. Floriańska 7 na okres 10 lat.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
dla Gminy Stara Biała na lata 2019 – 2032.
19. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara
Biała za 2019 rok.
20. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Stara Biała
na lata 2019 – 2023” w 2019 roku.
21. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na
lata 2019 – 2021” w 2019 roku.
22. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Gminy Stara Biała za 2019 rok.
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23. Przedstawienie Informacji o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę
Stara Biała.
24. Przedstawienie Raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
i efektów jego realizacji za 2019 rok.
25. Sprawy różne.
26. Zakończenie obrad.
Obrady rozpoczęto 19 marca 2020 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 11:49 tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 14 członków.
Obecni:
1. T. Bętlejewski
2. M. Downarowicz
3. M. Krajewski
4. I. Kraska
5. M. Lewandowska
6. A. Malanowska
7. H. Murawski
8. A. Pawłowski
9. J. Portalski
10. K. Portalski
11. M. Przyczka
12. J. Sieradzki
13. Z. Truchlewski
14. M. Turowska-Burczyńska
15. M. Wojtalewicz

Ad.1.
Sesję otworzyła i przewodniczyła jej Małgorzata Edyta Lewandowska – Przewodnicząca Rady
Gminy. Stwierdziła, że zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 13 radnych co stanowi
quorum, wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Przewodnicząca Rady przywitała wszystkich uczestników przybyłych na sesję: radnych, Wójta
oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
.
Przewodnicząca wyjaśniła, że ze względu na to, iż posiedzenie Rady nie odbyło się w miesiącach
styczeń i luty, musiało odbyć się w tym miesiącu, ze względu na sprawy do rozpatrzenia
wynikające z przepisów ustaw. Ta sytuacja sprawiła, że sesja musi odbywać się
w niesprzyjających warunkach.
W związku z powyższym Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby posiedzenia Rady Gminy
odbywały się raz w miesiącu.

Ad. 2.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że radni wraz z zaproszeniami otrzymali projekt porządku
obrad. Zapytała, czy są wnioski do proponowanego porządku obrad.
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Wobec braku wniosków Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zaproponowany porządek
obrad.
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
Wynik głosowania: „za” 13 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (13)
T. Bętlejewski, M. Downarowicz, M. Krajewski, I. Kraska, M. Lewandowska, A. Malanowska,
H. Murawski, A. Pawłowski, J. Portalski, M. Przyczka, Z. Truchlewski, M. TurowskaBurczyńska, M. Wojtalewicz
NIEOBECNI (2)
K. Portalski, J. Sieradzki
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie (13 głosów „za”)
zaproponowany porządek obrad.

Ad. 3.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni wraz z zaproszeniami otrzymali projekt
protokołu z posiedzenia XI sesji Rady Gminy. Następnie zapytała radnych, czy zgłaszają uwagi
i zastrzeżenia do protokołu.
Wobec braku uwag i zastrzeżeń Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt protokołu
z XI sesji.
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
Wynik głosowania: „za” 13 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (13)
T. Bętlejewski, M. Downarowicz, M. Krajewski, I. Kraska, M. Lewandowska, A. Malanowska,
H. Murawski, A. Pawłowski, J. Portalski, M. Przyczka, Z. Truchlewski, M. TurowskaBurczyńska, M. Wojtalewicz
NIEOBECNI (2)
K. Portalski, J. Sieradzki
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że protokół z XI Sesji Rady Gminy przyjęto jednogłośnie (13
głosów „za”).

Ad. 4.
Wójt Gminy złożył informację o pracach w okresie między sesjami:
„
- w styczniu i lutym b.r. przyjmowaliśmy od mieszkańców deklaracje dotyczące odpadów
komunalnych. Akcja przebiegała sprawnie i aktualnie mamy w systemie 10286 osób t.j około 3300
deklaracji. Wynika z tego, że nie wszyscy mieszkańcy złożyli deklaracje, a w części deklaracji nie
zostały wykazane wszystkie osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym. Obecnie będziemy
3/17

docierać do osób, którzy deklaracji nie złożyły i weryfikować liczbę mieszkańców w deklaracjach
już złożonych.
W styczniu odebrano 182,64 Mg odpadów pozostałych po segregacji i 25,54 Mg odpadów
segregowanych natomiast w lutym odpowiednio 161,20 i 26,42 Mg. Do końca lutego złożono 289
wniosków o odbiór odpadów wielkogabarytowych 79 wniosków na odpady budowlane. Odbiór
tych odpadów odbędzie się w dniach 31.03-2.04.
Przystępujemy do realizacji dwóch PSZOK-ów w Ogorzelicach i w Białej. Nie wiemy jak będzie
z dotacją z RPO ponieważ część gmin zamierza się wycofać z projektu ze względów finansowych;
- od 1 lutego autobusy komunikacji miejskiej kursują według zmienionych rozkładów jazdy.
Redukcja kursów spowodowała liczne wnioski i uwagi mieszkańców. W związku z tym
uruchomiliśmy ankiety, w których mieszkańcy mogli zgłaszać swoje konkretne propozycje.
Wpłynęło kilkadziesiąt ankiet i po ich wnikliwej analizie wystąpiliśmy z wnioskiem do
komunikacji miejskiej o wprowadzenia zmian do rozkładów jazdy.
Na linii nr „100” prosimy o przyspieszenie kursu wyjeżdżającego z Dziarnowa o godz. 551
o około 10 minut oraz opóźnienie kursu ze Starej Białej z godz. 1042 na godz. 1110 – 1120 w dni
powszednie.
Mieszkańcy zgłaszali problem z dojazdem do pracy w soboty na godz. 600 i 1300 oraz powrót
z pracy po godz. 2200. Dlatego też proponujemy przenieść autobus na linii „102” ze Starych
Proboszczewic z godz. 600 na godz. 500 oraz z 1206 na 1250. Natomiast powrót z pracy po godz.2200
wymagałby raczej wprowadzenia kursu autobusu na linii „100” około godz. 2230 z dworca
kolejowego lub opóźnienie ostatniego kursu na linii „102”. To drugie rozwiązanie jest chyba
bardziej uzasadnione, ponieważ ten problem dotyczy wszystkich dni oprócz niedziel.
Na linii „104” proponujemy powrót do poprzedniego rozkładu w przypadku dwóch pierwszych
kursów tzn. odjazd z przystanku Wyszyna szkoła w kierunku Płocka o godz. 447 ,drugi kurs o 550
natomiast kolejny kurs o godz. 700. Natomiast prosimy o rozważenie opóźnienia ostatniego kursu
na godz.2220 – 2230 co umożliwiłoby powrót z pracy po godz. 22.
Na linii „105” prosimy o przywrócenie kursów z Płocka o godz. 533, 1833 oraz około 1940 – 2000.
Natomiast wydaje się, że można zlikwidować kurs autobusu o godz. 933 z przystanku w Płocku.
Oczywiście zmiany te dotyczą tylko dni powszednich.
Na linii „110” prosimy o przywrócenie dwóch kursów w dni powszednie z Bronowa-Zalesia
o godz.1857 i 2037 i jest to zbieżne z wnioskiem gminy Bielsk.
Ponadto prosimy o sprawdzenie zapełnienia autobusów na linii „103” z dworca kolejowego
o godz. 1438, 1508 i 1553. Według informacji od pasażerów często trudno jest wsiąść do autobusu
na przystanku przed teatrem, ponieważ jest już zapełniony.
Pragnę przypomnieć, że po wprowadzonych ograniczeniach na terenie gminy autobusy przejadą
w 2020 roku 387 244,117 km co przy koszcie 7,24 zł/km daje kwotę 2 803 647,40 zł. Jeśli
proponowane zmiany zostaną wprowadzone to koszt ten niestety wzrośnie;
- podpisane zostały umowy na budowę drogi w Miłodrożu z firmą Drog-Bet z Sochaczewa na
kwotę 1 214 017,50 zł oraz na budowę drogi w Kobiernikach z PRD z Lipna na kwotę
1 020 254,50 zł;
- zostały rozstrzygnięte przetargi na dostawę materiałów do remontu dróg i tak;
dostawcą kruszywa wapiennego będzie firma Usługi Transportowe NIK-WAN z Radomia za cenę
184 000 zł, dostawcą gruzu betonowego firma Usługi Transportowe z Kobiernik za cenę 68265
zł, natomiast dostawcą pospółki żwirowej Zakład Usługowy Grzegorz Dul z Płocka za cenę 55965
zł;
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- został sporządzony protokół odbioru końcowego budowy ulicy Dębowej w Maszewie Dużym.
Ostateczny koszt budowy tej drogi to kwota 896 389,45 zł. Jest to wydatek obciążający rok
budżetowy 2019;
- 26 lutego odbyło się spotkanie w MZDW w Warszawie dotyczące zakończenia prac na
dokumentacją dotyczącą przebudowy drogi woj. Nr 559 w Maszewie Dużym. Na spotkaniu
uzgodniono ostateczny termin zakończenia prac projektowych na 31.03.2020r.Obecni projektanci
uznali ten termin za realny.
W trakcie spotkania padły zapewnienia ze strony dyrekcji MZDW o rozpoczęciu prac
projektowych na drodze woj. Nr 562 oraz na drodze woj. Nr 540. Na spotkaniu poruszono też
problem budowy oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu drogi woj. Nr 559 z drogą powiatową
w Mańkowie. Obecnie trwają rozmowy między MZDW , gminą i wykonawcą robót drogowych
firmą Strabag;
- w obecnej sytuacji kryzysowej ograniczyliśmy dostęp klientów do urzędu do spraw absolutnie
niezbędnych. Nie ma ograniczeń w pracy urzędników. Nie ma obecnie większych problemów
związanych z epidemią. Oczywiście zachowujemy wszelkie środki bezpieczeństwa, praktycznie
nie odbywają się żadne spotkania zarówno wewnątrz jak i poza urzędem. “
Przewodnicząca Rady poprosiła radnych o zabieranie głosu i zadawanie pytań w związku
z przedstawionym przez Wójta sprawozdaniem.
Wobec braku pytań, Przewodnicząca Rady przystąpiła do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 5.
Przewodniczący poszczególnych komisji złożyli sprawozdania z posiedzeń odbytych
w okresie między sesjami.
W okresie międzysesyjnym Komisja Rewizyjna spotkała trzy razy. Przewodniczący Komisji
Adam Pawłowski przedstawił tematykę posiedzeń, którą było:
 Na posiedzeniu w dniu 14.01.2020 r.:
1. Analiza kosztów oświetlenia ulicznego na terenie gminy.
2. Realizacja umowy pomiędzy Gminą Stara Biała a spółką Energa Oświetlenie w zakresie
oświetlenia ulicznego.
 Na posiedzeniu w dniu 04.02.2020 r. - Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz ustawa o ochronie zwierząt.
 Na posiedzeniu w dniu 03.03.2020 r. - Realizacja zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Nikt z radnych nie miał pytań do przedstawionego sprawozdania.
Komisja Budżetowa spotkała się trzy razy. Przewodniczący Komisji Hubert Murawski,
omówił tematykę posiedzeń, którą było:
 Na posiedzeniu w dniu 14.01.2020 r. - Rozpatrzenie wniosków dotyczących oświetlenia
ulicznego.
 Na posiedzeniu w dniu 11.02.2020 r. - Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach w zakresie gospodarki odpadami.
 Na posiedzeniu w dniu 10.03.2020 r. - Realizacja zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
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Nie było pytań do przedstawionego sprawozdania.
Komisja Polityki Społecznej spotkała się trzy razy. Przewodnicząca Komisji Mirosława
Wojtalewicz omówiła tematykę posiedzeń, którą było:
 Na posiedzeniu w dniu 21.01.2020 r. - Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy.
 Na posiedzeniu w dniu 17.02.2020 r. - Funkcjonowanie transportu zbiorowego na terenie
Gminy Stara Biała, współpraca z KM Płock Sp. z o.o.
 Na posiedzeniu w dniu 17.03.2020 r.:
1. Działalność GOKiS oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w 2019 r.
2. Utrzymanie szkół i przedszkoli na terenie gminy.
Nikt z radnych nie miał pytań do przedstawionego sprawozdania, wobec czego Przewodnicząca
Rady przeszła do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 6.
Przewodnicząca Rady przedłożyła radnym projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2020-2025. Następnie stwierdziła, że wszyscy
radni otrzymali projekt uchwały.
Następnie poprosiła o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wobec braku pytań i wniosków ze strony radnych, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie
projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
Wynik głosowania: „za” 13 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (13)
T. Bętlejewski, M. Downarowicz, M. Krajewski, I. Kraska, M. Lewandowska, A. Malanowska,
H. Murawski, A. Pawłowski, J. Portalski, M. Przyczka, Z. Truchlewski, M. TurowskaBurczyńska, M. Wojtalewicz
NIEOBECNI (2)
K. Portalski, J. Sieradzki
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (13 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 117/XII/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara
Biała na lata 200-2025 (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).

Ad. 7.
Przewodnicząca Rady przedłożyła radnym projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową
Gminy Stara Biała na 2020 rok. Następnie stwierdziła, że wszyscy radni otrzymali projekt
uchwały.
Następnie poprosiła o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wobec braku pytań i wniosków ze strony radnych, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie
projekt uchwały.
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W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
Wynik głosowania: „za” 13 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (13)
T. Bętlejewski, M. Downarowicz, M. Krajewski, I. Kraska, M. Lewandowska, A. Malanowska,
H. Murawski, A. Pawłowski, J. Portalski, M. Przyczka, Z. Truchlewski, M. TurowskaBurczyńska, M. Wojtalewicz
NIEOBECNI (2)
K. Portalski, J. Sieradzki
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (13 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 118/XII/20 zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2020 rok
(uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca stwierdziła, że na posiedzeniach komisji były omawiane propozycje zmian
i rozdysponowanie wolnych środków w uchwale budżetowej, które radni zgodnie zaakceptowali.
Zaznaczyła, że zaakceptowane propozycje inwestycji dotyczą także okręgów działania radnych,
którzy są w tzw. mniejszości. Dodała iż potrzeb jest bardzo dużo i nie da się zrealizować
wszystkich, w związku z tym, w porozumieniu z Wójtem Gminy, poinformowała o propozycji
przygotowania planu realizacji inwestycji drogowych do końca kadencji. Również na posiedzeniu
Komisji Budżetowej radni wnioskowali o przygotowanie programu modernizacji i budowy dróg
na terenie gminy Stara Biała w kadencji 2018 – 2023. Poprosiła Wójta o przygotowanie ww.
programu (zawierającego propozycje inwestycji, termin jej wykonania oraz źródło finansowania)
do końca maja br., tak aby radni mogli przedyskutować go na posiedzeniach komisji w czerwcu
a następnie przyjąć go w formie uchwały.
W tym momencie na salę obrad przybył Wiceprzewodniczący Rady Jan Sieradzki.

Ad. 8.
Przewodnicząca Rady przedłożyła radnym projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych
zasad i warunków przyznawania świadczeń ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Stara Biała.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania: „za” 14 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (14)
T. Bętlejewski, M. Downarowicz, M. Krajewski, I. Kraska, M. Lewandowska, A. Malanowska,
H. Murawski, A. Pawłowski, J. Portalski, M. Przyczka, J. Sieradzki, Z. Truchlewski,
M. Turowska-Burczyńska, M. Wojtalewicz
NIEOBECNI (1)
K. Portalski
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Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (14 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 119/XII/20 w sprawie określenia szczegółowych zasad i warunków
przyznawania świadczeń ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Stara Biała (uchwała w załączeniu
do niniejszego protokołu).

Ad. 9.
Przewodnicząca Rady przedłożyła radnym projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości
miesięcznej diety dla sołtysów oraz określenia zasad jej otrzymywania. Następnie stwierdziła, że
wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosiła o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wójt wyjaśnił, że proponowany projekt uchwały jest wynikiem wniosku złożonego przez część
sołtysów. Wniosek dotyczył podniesienia diety sołtysa do połowy wysokości diety radnego (tj.
400 zł). Wniosek ten był rozważany na posiedzeniach wszystkich komisji. Komisja Rewizyjna
zaproponowała miesięczna dietę w wysokości 200 zł, Komisja Budżetowa w wysokości 300 zł,
a Komisja Polityki Społecznej również stwierdziła że wnioskowana przez sołtysów kwota jest za
wysoka. W projekcie uchwały zaproponowano ustalenie diety dla sołtysów w wysokości 30%
diety radnego w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych. Dieta radnego uzależniona jest od
wysokości kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze
stanowiska państwowe. W związku z tym wraz ze wzrostem diety radnego będzie wzrastać także
dieta sołtysa.
Przewodnicząca stwierdziła, że radni, którzy pełnią również funkcję sołtysa nie mogą brać udziały
w głosowaniu, gdyż przedmiotowy projekt uchwały dotyczy ich interesu prawnego.
W głosowaniu wzięło udział 11 radnych.
Wynik głosowania: „za” 11 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (14)
T. Bętlejewski, M. Downarowicz, I. Kraska, M. Lewandowska, H. Murawski, A. Pawłowski,
J. Portalski, M. Przyczka, Z. Truchlewski, M. Turowska-Burczyńska, M. Wojtalewicz
BRAK GŁOSU (3)
M. Krajewski , A. Malanowska , J. Sieradzki
NIEOBECNI (1)
K. Portalski
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy większością głosów (11 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 120/XII/20 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety dla sołtysów oraz
określenia zasad jej otrzymywania (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).

Ad. 10.
Przewodnicząca Rady przedłożyła radnym projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Stara Biała.
Następnie stwierdziła, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosiła o zabieranie głosu
w tej sprawie.
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Wójt wyjaśnił, że zgodnie z zapisem w ustawie o drogach publicznych organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego w drodze uchwały ustala dla dróg, których zarządcą jest wójt, wysokość
stawek za zajęcie pasa drogowego.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu i rozwoju sieci
telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany m. in. dot. ustawy
o drogach publicznych w zakresie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele
niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną jak również za umieszczenie urządzeń
infrastruktury telekomunikacyjnej.
Projekt uchwały jest dostosowany do funkcjonującego systemu prawnego.
Wobec braku pytań i wniosków ze strony radnych, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie
projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania: „za” 14 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (14)
T. Bętlejewski, M. Downarowicz, M. Krajewski, I. Kraska, M. Lewandowska, A. Malanowska,
H. Murawski, A. Pawłowski, J. Portalski, M. Przyczka, J. Sieradzki, Z. Truchlewski,
M. Turowska-Burczyńska, M. Wojtalewicz
NIEOBECNI (1)
K. Portalski
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (14 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 121/XII/20 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Stara Biała (uchwała
w załączeniu do niniejszego protokołu).
Ad. 11.
Przewodnicząca Rady przedłożyła radnym projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów Biała,
Biała Nowa, Draganie Nowe, Draganie Stare i Trzepowo Nowe. Następnie stwierdziła, że wszyscy
radni otrzymali projekt uchwały i poprosiła o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wójt wyjaśnił, że Rada Gminy podjęła uchwałę o wygaszeniu planu miejscowego dla terenów
będących w dyspozycji Spółki PKN Orlen. Wojewoda stwierdził o nieważności tej uchwały ze
względu na zastosowanie złej procedury. Zmiana planu miejscowego musi odbywać się na takich
samych zasadach jak uchwalanie planu. W związku z tym przygotowane zostały projekty uchwał:
dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz
projekt w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała, aby doprowadzić do zgodności tych
dokumentów.
Wobec braku pytań i wniosków ze strony radnych, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie
projekt uchwały.
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W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania: „za” 14 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (14)
T. Bętlejewski, M. Downarowicz, M. Krajewski, I. Kraska, M. Lewandowska, A. Malanowska,
H. Murawski, A. Pawłowski, J. Portalski, M. Przyczka, J. Sieradzki, Z. Truchlewski,
M. Turowska-Burczyńska, M. Wojtalewicz
NIEOBECNI (1)
K. Portalski
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (14 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 122/XII/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów Biała, Biała Nowa, Draganie Nowe,
Draganie Stare i Trzepowo Nowe (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).

Ad. 12.
Przewodnicząca Rady przedłożyła radnym projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Stara Biała. Następnie stwierdziła, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosiła
o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wobec braku pytań i wniosków ze strony radnych, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie
projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania: „za” 14 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (14)
T. Bętlejewski, M. Downarowicz, M. Krajewski, I. Kraska, M. Lewandowska, A. Malanowska,
H. Murawski, A. Pawłowski, J. Portalski, M. Przyczka, J. Sieradzki, Z. Truchlewski,
M. Turowska-Burczyńska, M. Wojtalewicz
NIEOBECNI (1)
K. Portalski
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (14 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 123/XII/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała (uchwała
w załączeniu do niniejszego protokołu).
Ad. 13.
Przewodnicząca Rady przedłożyła radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m.
Ludwikowo. Następnie stwierdziła, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosiła
o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wobec braku pytań i wniosków ze strony radnych, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie
projekt uchwały.
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W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania: „za” 14 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (14)
T. Bętlejewski, M. Downarowicz, M. Krajewski, I. Kraska, M. Lewandowska, A. Malanowska,
H. Murawski, A. Pawłowski, J. Portalski, M. Przyczka, J. Sieradzki, Z. Truchlewski,
M. Turowska-Burczyńska, M. Wojtalewicz
NIEOBECNI (1)
K. Portalski
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (14 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 124/XII/20 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Ludwikowo (uchwała
w załączeniu do niniejszego protokołu).

Ad. 14.
Przewodnicząca Rady przedłożyła radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego
w m. Mańkowo. Następnie stwierdziła, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosiła
o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wobec braku pytań i wniosków ze strony radnych, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie
projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania: „za” 14 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (14)
T. Bętlejewski, M. Downarowicz, M. Krajewski, I. Kraska, M. Lewandowska, A. Malanowska,
H. Murawski, A. Pawłowski, J. Portalski, M. Przyczka, J. Sieradzki, Z. Truchlewski,
M. Turowska-Burczyńska, M. Wojtalewicz
NIEOBECNI (1)
K. Portalski
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (14 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 125/XII/20 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Mańkowo (uchwała
w załączeniu do niniejszego protokołu).

Ad. 15.
Przewodnicząca Rady przedłożyła radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego
w m. Nowe Proboszczewice. Następnie stwierdziła, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały
i poprosiła o zabieranie głosu w tej sprawie.
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Wobec braku pytań i wniosków Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożony
projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania: „za” 14 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (14)
T. Bętlejewski, M. Downarowicz, M. Krajewski, I. Kraska, M. Lewandowska, A. Malanowska,
H. Murawski, A. Pawłowski, J. Portalski, M. Przyczka, J. Sieradzki, Z. Truchlewski,
M. Turowska-Burczyńska, M. Wojtalewicz
NIEOBECNI (1)
K. Portalski
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (14 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 126/XII/20 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Nowe Proboszczewice (uchwała
w załączeniu do niniejszego protokołu).

Ad. 16.
Przewodnicząca Rady przedłożyła radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
wynajęcie lokalu w miejscowości Biała, ul. Jana Kazimierza 1. Następnie stwierdziła, że wszyscy
radni otrzymali projekt uchwały i poprosiła o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wójt poprosił o wprowadzenie autopoprawki, tj. w § 1. 1. zamienić powierzchnię lokalu z 321 m2
na 260,34 m2 .
Zgodnie z powyższym
„ § 1. 1. Wyraża się zgodę na wynajęcie na okres 10 lat lokalu użytkowego o powierzchni
260,34 m2, znajdującego się w budynku gminnym w miejscowości Biała, ul. Jana Kazimierza 1.”
Z dniem 31 marca kończy się umowa najmu z NZOZ ”BIAŁA” dla obydwu ośrodków w Białej
i w Nowych Proboszczewicach. W projektach uchwał zaproponowany jest okres wynajęcia
możliwie maksymalny, czyli 10 lat w obydwu przypadkach. Uchwały dotyczą możliwości
wynajęcia lokali, a nie wyboru podmiotu wynajmującego. Po podjęciu przedmiotowych uchwał
umowa z NZOZ ”BIAŁA” na lokal w Białej zostanie podpisana na okres 10 lat, natomiast na lokal
w Nowych Proboszczewicach na okres do końca czerwca, a od 1 lipca podmiot zostanie
zmieniony.
Planowana była zmiana podmiotu pełniącego usługi w Nowych Proboszczewicach od 1 kwietnia,
ale ze względu na obecna sytuację Sanepid nie będzie miał możliwości wydania wymaganej opinii.
Zakładamy , że zmiana nastąpi najpóźniej od 1 lipca.
 Radny Adam Pawłowski zapytał, czy jest zasadne podejmowanie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu w miejscowości Nowe Proboszczewice na okres 10 lat,
jeżeli wiadomo, że w lipcu podmiot wynajmujący się zmieni. Ponadto Aby podpisać umowę
z kolejnym podmiotem na okres dłuższy niż 3 lata Rada Gminy również będzie musiała podjąć
uchwałę o wyrażeniu zgody w tej sprawie.
12/17



Wójt wyjaśnił, że w przypadku gdyby najemca zmienił się wraz z zakończeniem obecnej
umowy z NZOZ ”BIAŁA” , czyli od 1 kwietnia i zgodziłby się podpisać umowę na okres do 3
lat, nie byłoby potrzeby podejmowania uchwały Rady Gminy. Natomiast aby ośrodek działał
do czasu zmiany podmiotu świadczącego usługi zdrowotne, należy podpisać umowę z obecnie
działającym podmiotem. Ponieważ jest to kolejna umowa z tym podmiotem, Wójt może ją
podpisać dopiero po wyrażeniu zgody Rady Gminy. Uchwała może dot. również krótszego
okresu.

 Radny Jan Sieradzki zapytał dlaczego nie została przeprowadzona procedura przetargowa.
 Wójt wyjaśnił, że można było ogłosić przetarg na wynajem tych lokali, ale celem gminy nie
jest osiągnięcie wysokich dochodów z wynajmu ale prowadzenie w tych budynkach
działalności w postaci podstawowej opieki zdrowotnej. Ogłoszenie przetargu miałoby sens
wtedy, gdyby możliwości prowadzenia działalności w tych lokalach były dużo większe
i nieograniczone tylko do podstawowej opieki zdrowotnej.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania: „za” 13 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 1 radny
Wyniki imienne:
ZA (13)
T. Bętlejewski, M. Downarowicz, M. Krajewski, I. Kraska, M. Lewandowska, A. Malanowska,
H. Murawski, A. Pawłowski, J. Portalski, M. Przyczka, Z. Truchlewski,
M. Turowska-Burczyńska, M. Wojtalewicz
WSTRZYMAŁO SIĘ (1)
J. Sieradzki
NIEOBECNI (1)
K. Portalski
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (13 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 127/XII/20 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu w miejscowości
Biała, ul. Jana Kazimierza 1 (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).

Ad. 17.
Przewodnicząca Rady przedłożyła radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
wynajęcie lokalu w miejscowości Nowe Proboszczewice, ul. Floriańska 7. Następnie stwierdziła,
że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosiła o zabieranie głosu w tej sprawie.
Radna Monika Turowska-Burczyńska wnioskowała o wprowadzenie zmiany okresu wynajęcia
lokalu zamiast na okres 10 lat na okres do końca 2020 roku.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie złożony wniosek.
Głosowano wniosek radnej Moniki Turowskiej-Burczyńskiej w sprawie zmiany okresu wynajęcia
lokalu na okres do końca 2020 roku.
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W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania: „za” 11 radnych
„przeciw” 3 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (11)
T. Bętlejewski, I. Kraska, M. Lewandowska, A. Malanowska, H. Murawski, A. Pawłowski,
M. Przyczka, J. Sieradzki, Z. Truchlewski, M. Turowska-Burczyńska, M. Wojtalewicz
PRZECIW (3)
M. Downarowicz, M. Krajewski, J. Portalski
NIEOBECNI (1)
K. Portalski
Przewodnicząca Rady Stwierdziła że wniosek został przyjęty wymagana większością głosów (11
głosami „za”). Następnie poddała pod głosowanie projekt uchwały z przyjętą zmianą.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania: „za” 11 radnych
„przeciw” 3 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (11)
T. Bętlejewski, I. Kraska, M. Lewandowska, A. Malanowska, H. Murawski, A. Pawłowski,
M. Przyczka, J. Sieradzki, Z. Truchlewski, M. Turowska-Burczyńska, M. Wojtalewicz
PRZECIW (3)
M. Downarowicz, M. Krajewski, J. Portalski
NIEOBECNI (1)
K. Portalski
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy większością głosów (11 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 128/XII/20 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu w miejscowości
Nowe Proboszczewice, ul. Floriańska 7 (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).

Ad. 18.
Przewodnicząca Rady przedłożyła radnym projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu
usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Stara Biała na lata 2019 – 2032. Następnie
stwierdziła, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosiła o zabieranie głosu w tej
sprawie.
Wobec braku pytań i wniosków ze strony radnych, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie
projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania: „za” 14 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
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Wyniki imienne:
ZA (14)
T. Bętlejewski, M. Downarowicz, M. Krajewski, I. Kraska, M. Lewandowska, A. Malanowska,
H. Murawski, A. Pawłowski, J. Portalski, M. Przyczka, J. Sieradzki, Z. Truchlewski,
M. Turowska-Burczyńska, M. Wojtalewicz
NIEOBECNI (1)
K. Portalski
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (14 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 129/XII/20 w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających
azbest dla Gminy Stara Biała na lata 2019 – 2032 (uchwała w załączeniu do niniejszego
protokołu).

Ad. 19.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że radni wraz z zaproszeniem na sesję otrzymali Sprawozdanie
z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała za 2019 rok., o którym pokrótce
opowiedziała Kierownik GOPS Małgorzata Klimczewska (Sprawozdanie stanowi załącznik do
protokołu).
Wobec braku uwag i pytań do Sprawozdania Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy
przyjęła do wiadomości Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Stara Biała za 2019 rok i przeszła do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 20.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że radni wraz z zaproszeniem na sesję otrzymali Sprawozdanie
z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie dla Gminy Stara Biała na lata 2019 - 2023” w 2019 roku (Sprawozdanie
stanowi załącznik do protokołu).
Następnie zapytała, czy radni mają uwagi lub pytania do Sprawozdania.
Wobec braku uwag i pytań Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy przyjęła do
wiadomości Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Stara Biała na lata 2019 2023” w 2019 roku i przeszła do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 21.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że radni wraz z zaproszeniem na sesję otrzymali Sprawozdanie
z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021” w 2019 roku
(Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu).
Następnie zapytała, czy radni mają uwagi lub pytania do przedstawionego Sprawozdania.
Wobec braku uwag i pytań Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy przyjęła do
wiadomości Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata
2019 – 2021” w 2019 roku i przeszła do kolejnego punktu porządku obrad.
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Ad. 22.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że radni wraz z zaproszeniem na sesję otrzymali Sprawozdanie
z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Stara Biała za 2019 rok
(Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu).
Następnie zapytała, czy radni mają uwagi lub pytania do przedstawionego Sprawozdania.
Wobec braku uwag i pytań Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy przyjęła do
wiadomości Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy
Stara Biała za 2019 rok i przeszła do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 23.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że radni wraz z zaproszeniem na sesję otrzymali Informację o
wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez Gminę Stara Biała, którą po krótce przedstawił Wójt Gminy
(Informacja stanowi załącznik do protokołu).
Następnie zapytała, czy radni mają uwagi lub pytania do przedstawionej Informacji.
Wobec braku uwag i pytań Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy przyjęła do
wiadomości Informację o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Stara Biała i przeszła
do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 24.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że radni wraz z zaproszeniem na sesję otrzymali Raport z
wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji za 2019
rok (Raport stanowi załącznik do protokołu).
Następnie zapytała, czy radni mają uwagi lub pytania do przedstawionego Raportu.
Wobec braku uwag i pytań Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy przyjęła do
wiadomości Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
i efektów jego realizacji za 2019 rok i przeszła do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 25.
W sprawach różnych:
Radna Monika Turowska-Burczyńska:
 Poprosiła o odtworzenie i uporządkowanie drogi - ul. Mazowieckiego w Nowych
Proboszczewicach, w związku z wykonywanymi robotami budowlanymi na ulicach: Hermana,
Konopnickiej i Szacherskiego.
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Ad. 26.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XII Sesji
Rady Gminy Stara Biała.
Przewodnicząca Rady
Małgorzata Edyta Lewandowska
Protokołowała
Małgorzata Bornińska
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