P R O T O K Ó Ł Nr XIII/20
z obrad XIII Sesji Rady Gminy Stara Biała,
która odbyła się dnia 4 czerwca 2020 r.

P Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XII 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 ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Stara Biała oraz określenia granic obwodów publicznych
szkół podstawowych, od dnia 1 września 2020 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na czas nieoznaczony oraz
odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości
zabudowanej stanowiącej własność Gminy Stara Biała.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo Duże.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub
znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Stara
Biała.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stara Biała w 2020 roku.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 116/XII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia
5 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego
na realizację zadań publicznych w postaci wykonania i przekazania dokumentacji
technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno – Płock
w miejscowości Maszewo Duże.
12. Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Stara Biała.
13. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Gminy Stara Biała.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad.
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Obrady rozpoczęto 4 czerwca 2020 r. o godz. 09:00, a zakończono o godz. 10:58 tego samego
dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 13 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
Gminy, Sekretarz Gminy oraz Skarbnik Gminy.
Wyjaśniła, że w związku z zagrożeniem spowodowanym koronawirusem, postanowiła, aby sesja
odbyła sie w wąskim gronie, bez udziału sołtysów i gości.

Ad. 2.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że radni wraz z zaproszeniami otrzymali projekt porządku
obrad. Zapytała, czy są wnioski do proponowanego porządku obrad.
Wójt Gminy zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad, tj.:
- wykreślenie pkt 9, tj. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy
Stara Biała,
- dopisanie w to mniejsce pkt, tj. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo
Duże.
Wobec braku kolejnych wniosków Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie
zaproponowany porządek obrad wraz ze zmianami zgłoszonymi przez Wójta Gminy.
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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, I. Kraska, M. Lewandowska, A. Malanowska, H. Murawski,
A. Pawłowski, J. Portalski, K. Portalski, M. Przyczka, J. Sieradzki, M. Turowska-Burczyńska,
M. Wojtalewicz
NIEOBECNI (2)
M. Krajewski, Z. Truchlewski
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie (13 głosów „za”)
zaproponowany porządek obrad, który przedstawia się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XII 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 ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Stara Biała oraz określenia granic obwodów publicznych
szkół podstawowych, od dnia 1 września 2020 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na czas nieoznaczony oraz
odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości
zabudowanej stanowiącej własność Gminy Stara Biała.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo Duże.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo Duże
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stara Biała w 2020 roku.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 116/XII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia
5 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego
na realizację zadań publicznych w postaci wykonania i przekazania dokumentacji
technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno – Płock
w miejscowości Maszewo Duże.
12. Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Stara Biała.
13. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Gminy Stara Biała.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad.

Ad. 3.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni wraz z zaproszeniami otrzymali projekt
protokołu z posiedzenia XII 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 XII sesji.
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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, I. Kraska, M. Lewandowska, A. Malanowska, H. Murawski,
A. Pawłowski, J. Portalski, K. Portalski, M. Przyczka, J. Sieradzki, M. Turowska-Burczyńska,
M. Wojtalewicz
NIEOBECNI (2)
M. Krajewski, Z. Truchlewski
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że protokół z XII Sesji Rady Gminy przyjęto jednogłośnie (13
głosów „za”).
W tym momencie salę obrad opuścił Wiceprzewodniczący Rady Jan Sieradzki.

Ad. 4.
Wójt Gminy złożył informację o pracach w okresie między sesjami:
- w czasie epidemii Urząd Gminy pracował bez istotnych zmian. Natomiast interesanci nie mogli
wchodzić do urzędu. Wiele praw było załatwianych przez mieszkańców zdalnie. Natomiast dużo
spraw między urzędami administracji publicznej nie mogło być prowadzone ze względu na
ograniczenia lub zupełnego zamknięcia urzędów. Najwięcej interesantów było z wymianą
dowodów osobistych.
- epidemia nie spowolniła gminnych inwestycji drogowych w Nowych Starych Proboszczewicach,
Miłodrożu i Kobiernikach,
- urząd prowadził uzgodnienia dotyczące projektowania dróg ( Nowe Bronowo, Bankowa
w Białej, Stare Draganie, Dziarnowo, Nowe Trzepowo, Stara Biała- 2 lokalizacje, Trzebuń,
Mańkowo pętla, Maszewo sięgacz) oraz rozbudowy budynku szkoły i budowy sali gimnastycznej
w Wyszynie,
- rozstrzygnięte zostały przetargi na budowę dróg osiedlowych w Brwilnie i Nowych
Proboszczewicach. W pierwszym przypadku wykonawcą budowy ulic; Dereniowej, Grzybowej
i Kalinowej będzie BMB Budownictwo sp. z o.o.sp.kom. z Gostynina za cenę 1193100 zł,
natomiast budową ulicy Irysowej zajmie się Zielony Ogród sp. z o.o. ze Słupna za cenę 563 000
zł.
-został otwarty przetarg na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy od 01.07. 2020 do
30.06.2021 roku. Wykonawcą tego zadania będzie jak do tej pory spółka Suez z Płocka. Ceny
jednostkowe za odbiór tony odpadów będą nieco mniejsze i tak ; zmieszane mniej o 13%
(831,59/966,60), segregowane mniej o 16% (1174,74/1404,00), bio mniej o 5 %
(1296,00/1226,00), opony i elektrośmieci więcej o 63% (864,00/1412,07) odpady remontowo budowlane mniej o 12 % (918,00/798,86), gabaryty więcej o 11% (1069,20/1190,82).
- od 1kwietnia zostało zawieszonych blisko 50 % kursów komunikacji miejskiej. Niestety nie
spowoduje to spodziewanych oszczędności ponieważ komunikacja poinformowała gminę
o konieczności podwyższenia dopłaty do 1 wozokilometra z 7,24 do 8,34 zł. Od 1 czerwca część
kursów została odwieszona i taka sytuacja pozostanie prawdopodobnie do końca wakacji.
-w dniu 21.05. 2020 r. została podpisana umowa najmu pomieszczeń ośrodka zdrowia w Nowych
Proboszczewicach z NZOZ Asmed z Mochowa. Umowa została podpisana na okres 3 lat od 1lipca
2020 do 30.06.2023 roku.
4/11

- Gmina otrzymała dotację z programu operacyjnego Polska Cyfrowa dofinansowanie
w wysokości 70 tys. zł na zakup 26 laptopów do zdalnego nauczania. Sprzęt został przekazany do
szkół. W tym tygodniu została podpisana umowa na kolejne 75 tys. zł dotacji z tego samego
programu.
- Gmina rozpoczęła realizację programu „Zwiększenie dostępności do usług społecznych
w gminie Stara Biała”. Program obejmuje usługi opiekuńcze i asystenckie dla 15 osób,
wypożyczalnie sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego, prowadzenie klubu seniora dla 30
osób i opaski życia w ilości 15 sztuk.
- w dniu jutrzejszym zostanie podpisana umowa na dofinansowanie budowy drogi w Nowym
Trzepowie z FOGR.
Dodatkowo Wójt zgłosił postulat, w związku z sugestiami niektórych radnych, że sprawozdanie
z prac komisji Rady Gminy zajmują bardzo dużo czasu. Zaproponował, aby protokół z posiedzenia
komisji zatwierdzany był na kolejnym posiedzenia komisji, a następnie publikowany w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy, co usprawniłoby przebieg sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady poprosiła radnych o zabieranie głosu i zadawanie pytań w związku
z przedstawionym przez Wójta sprawozdaniem.
Przewodnicząca Rady zapytała o projektowanie ul. Łącznej (drogi gminnej Maszewo – Maszewo
Duże).
Wójt wyjaśnił, że ul. Łączna była wpisana w przetargu na projektowanie dróg, niestety złożone
przez wykonawców oferty nie odpowiadały specyfikacji i zostały unieważnione. Za chwilę
zostanie ogłoszony kolejny przetarg. Obecnie wykonywane są, zgodnie z ustaleniami
z wcześniejszego projektu, prace geodezyjne - podziały nieruchomości. Dokumentacja na tę drogę
powinna być gotowa w tym roku.
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.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Pawłowski, omówił tematykę posiedzenia Komisji
z dnia 15 maja, którą było:
1. Analiza sprawozdania finansowego za 2019 rok.
2. Analiza działalności oraz ocena sprawozdania finansowego za 2019 rok Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu.
Nie było pytań do przedstawionych sprawozdań.
Przewodniczący Komisji Budżetowej Hubert Murawski, omówił tematykę posiedzenia
Komisji z dnia 12 maja, którą było:
1. Analiza sprawozdania finansowego za 2019 rok.
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2. Analiza sprawozdania z przebiegu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi
w 2019 roku.
3. Wydatkowanie środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w 2019 r.
Nie było pytań do przedstawionych sprawozdań.
Następnie Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Mirosława Wojtalewicz omówiła
tematykę posiedzenia Komisji z dnia 18 maja, którą było:
1. Analiza sprawozdania finansowego za 2019 rok.
2. Analiza sprawozdania z przebiegu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi
w 2019 roku.
3. Wydatkowanie środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w 2019 r.
Nie było pytań do przedstawionego sprawozdania.
W tym momencie na salę obrad przybył Mecenas Henryk Jastrzębski oraz Wiceprzewodniczący
Rady Jan Sieradzki.

Ad. 6.
Przewodnicząca Rady przedłożyła radnym projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Biała oraz określenia granic
obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2020 roku. 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 13 radnych.
Wynik głosowania: „za” 13 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (13)
T. Bętlejewski, M. Downarowicz, I. Kraska, M. Lewandowska, A. Malanowska, H. Murawski,
A. Pawłowski, J. Portalski, K. Portalski, M. Przyczka, J. Sieradzki, M. Turowska-Burczyńska,
M. Wojtalewicz
NIEOBECNI (2)
M. Krajewski, Z. Truchlewski
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (13 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 130/XIII/20 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Stara Biała oraz określenia granic obwodów publicznych szkół
podstawowych, od dnia 1 września 2020 roku (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).
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Ad. 7.
Przewodnicząca Rady przedłożyła radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
dzierżawę, na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Stara Biała. 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, I. Kraska, M. Lewandowska, A. Malanowska, H. Murawski,
A. Pawłowski, J. Portalski, K. Portalski, M. Przyczka, J. Sieradzki, M. Turowska-Burczyńska,
M. Wojtalewicz
NIEOBECNI (2)
M. Krajewski, Z. Truchlewski
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (13 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 131/XIII/20 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na czas nieoznaczony
oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości
zabudowanej stanowiącej własność Gminy Stara Biała (uchwała w załączeniu do niniejszego
protokołu).

Ad. 8.
Przewodnicząca Rady przedłożyła radnym projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia
zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu
położonego w m. Maszewo Duże.
Wójt wyjaśnił, że uchwała dot. działki oznaczonej nr ewid. 361/7 w Maszewie Dużym.
Przedmiotowa działka zostanie nabyta do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem pod
budowę ciągu pieszego łączącego ulicę Dębową z ulicą Lipnowską.
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, I. Kraska, M. Lewandowska, A. Malanowska, H. Murawski,
A. Pawłowski, J. Portalski, K. Portalski, M. Przyczka, J. Sieradzki, M. Turowska-Burczyńska,
M. Wojtalewicz
NIEOBECNI (2)
M. Krajewski, Z. Truchlewski
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Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (13 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 132/XIII/20 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo Duże (uchwała
w załączeniu do niniejszego protokołu).

Ad. 9.
Przewodnicząca Rady przedłożyła radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m.
Maszewo Duże. Następnie stwierdziła, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosiła
o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wójt wyjaśnił, że uchwała dot. działek oznaczonych nr ewid. 341/5 i 341/11 położonych w m.
Maszewo Duże. Przedmiotowe działki stanowią fragment układu komunikacyjnego przy terenach
budowlanych. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne.
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
Wynik głosowania: „za” 12 radnych
„przeciw” 1 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (12)
T. Bętlejewski, M. Downarowicz, I. Kraska, M. Lewandowska, A. Malanowska, H. Murawski,
A. Pawłowski, J. Portalski, K. Portalski,
M. Przyczka, M. Turowska-Burczyńska,
M. Wojtalewicz
PRZECIW (1)
J. Sieradzki
NIEOBECNI (2)
M. Krajewski, Z. Truchlewski
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy większością głosów (12 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 133/XIII/20 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo Duże (uchwała
w załączeniu do niniejszego protokołu).

Ad. 10.
Przewodnicząca Rady przedłożyła radnym projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stara
Biała w 2020 roku. 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 13 radnych.
Wynik głosowania: „za” 13 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Wyniki imienne:
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ZA (13)
T. Bętlejewski, M. Downarowicz, I. Kraska, M. Lewandowska, A. Malanowska, H. Murawski,
A. Pawłowski, J. Portalski, K. Portalski, M. Przyczka, J. Sieradzki, M. Turowska-Burczyńska,
M. Wojtalewicz
NIEOBECNI (2)
M. Krajewski, Z. Truchlewski
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (13 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 134/XIII/20 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stara Biała w 2020
roku (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).

Ad. 11.
Przewodnicząca Rady przedłożyła radnym projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 116/XII/16
Rady Gminy Stara Biała z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla
Województwa Mazowieckiego na realizację zadań publicznych w postaci wykonania
i przekazania dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno –
Płock w miejscowości Maszewo Duże. 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 13 radnych.
Wynik głosowania: „za” 13 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (13)
T. Bętlejewski, M. Downarowicz, I. Kraska, M. Lewandowska, A. Malanowska, H. Murawski,
A. Pawłowski, J. Portalski, K. Portalski, M. Przyczka, J. Sieradzki, M. Turowska-Burczyńska,
M. Wojtalewicz
NIEOBECNI (2)
M. Krajewski, Z. Truchlewski
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (13 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 135/XIII/20 zmieniającej Uchwałę Nr 116/XII/16 Rady Gminy Stara Biała
z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa
Mazowieckiego na realizację zadań publicznych w postaci wykonania i przekazania
dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno – Płock
w miejscowości Maszewo Duże (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).

Ad. 12.
Przewodnicząca Rady przedłożyła radnym projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi na
działalność Wójta Gminy Stara Biała. Następnie stwierdziła, że wszyscy radni otrzymali projekt
uchwały i poprosiła o zabieranie głosu w tej sprawie.
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Na prośbę Przewodniczącej Rady Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i petycji
przedstawiła stanowisko Komisji w sprawie skargi. Stanowisko Komisji stanowi załącznik do
protokołu.
Wobec braku pytań i wniosków ze strony radnych, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie
projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
Wynik głosowania: „za” 12 radnych
„przeciw” 1 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (12)
T. Bętlejewski, M. Downarowicz, I. Kraska, M. Lewandowska, A. Malanowska, H. Murawski,
A. Pawłowski, J. Portalski, M. Przyczka, J. Sieradzki, M. Turowska-Burczyńska,
M. Wojtalewicz
PRZECIW (1)
K. Portalski
NIEOBECNI (2)
M. Krajewski, Z. Truchlewski
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy większością głosów (12 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 136/XIII/20 w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Stara
Biała (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).

Ad. 13.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że radni wraz z zaproszeniem na sesję otrzymali Ocenę
zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Gminy Stara Biała. Następnie zapytała, czy radni
mają uwagi lub pytania.
Wobec braku uwag i pytań Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy przyjęła do
wiadomości Ocenę zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Gminy Stara Biała.

Ad. 14.
W sprawach różnych:
Wiceprzewodniczący Rady Jan Sieradzki:
 Podziękował w imieniu mieszkańców za wycięcie drzewa przy ul. Płockiej, które stwarzało
zagrożenie dla przechodniów.
 Zapytał o procedurę zmiany wyboru podmiotu świadczącego usługi w ośrodku zdrowia
w Nowych Proboszczewicach przez mieszkańców.
Wójt wyjaśnił, że pacjenci, którzy zamierzają korzystać z usług NZOZ Asmed muszą złożyć do
tego NZOZ-u nowe deklaracje wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Na tej podstawie
nowy podmiot uzyska od poprzedniego podmiotu dokumenty medyczne.
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Na prośbę radnych z Nowych i Starych Proboszczewic Wójt stwierdził, że ww. deklaracje będą
dostępne do pobrania na stronie internetowej Gminy.
Radny Mariusz Downarowicz:
 Zasygnalizował konieczność wycięcia krzewów przy skrzyżowaniu ulic: Brwileńskiej
i Spacerowej, przy leśnym parkingu, gdzie występują częste zderzenia samochodów. Uznał,
że docelowo skrzyżowanie powinno zostać przebudowane.
 Zapytał o plany zagospodarowania placu przy świetlicy w Brwilnie oraz czy jest szansa na
pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel.
Odnośnie skrzyżowania Wójt stwierdził, że poprosi o przeanalizowanie projektanta drogowego
czy geometria skrzyżowania jest właściwa oraz czy jest możliwość zmiany.
Odnośnie zagospodarowania placu przy świetlicy w Brwilnie wyjaśnił, że Gmina wystąpiła do
Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o dotację i oczekuje na rozstrzygnięcie. Jeżeli nie uda się
pozyskać środków zewnętrznych, Gmina będzie musiała zrealizować to zadanie z własnych
środków
Radna Monika Przyczka:
 zapytała na jakim etapie jest zadanie zgłoszone w ramach funduszu sołeckiego, tj. budowa
boiska przy placu zabaw w Bronowie- Zalesie.
Wójt wyjaśnił, że w niedługim czasie rozpocznie się realizacja tego zadania. Obecnie jest na etapie
przygotowywania umowy z wykonawcą.

Ad. 15.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XIII Sesji
Rady Gminy Stara Biała.
Przewodnicząca Rady
Małgorzata Edyta Lewandowska
Protokołowała
Małgorzata Bornińska
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