P R O T O K Ó Ł Nr XVI/08
z XVI Sesji Rady Gminy Stara Biała
odbytej w dniu 27 listopada 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 zmian w budŜecie gminy na rok 2008.
8. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budŜetu Gminy Stara Biała na
prace konserwatorskie przy zabytkowej ambonie z kościoła parafialnego
w Brwilnie, gmina Stara Biała.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za
warunki pracy, niektórych innych składników wynagradzania oraz wynagradzania
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród, wysokości
i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pienięŜnego dla członków
OSP.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stara Biała
z organizacjami pozarządowymi na rok 2009.
13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia mieszkaniowego zasobu gminy,
uchwalenia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stara
Biała oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare
Proboszczewice.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowe
Proboszczewice.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad.

Ad. 1
XVI sesję Rady Gminy Stara Biała otworzył Jan Wrześniewski – Przewodniczący
Rady Gminy. Stwierdził, Ŝe zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 15 radnych,
co stanowi quorum, wobec czego Rada moŜe obradować i podejmować prawomocne
uchwały.
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.
Wójt zgłosił wniosek, aby po pkt. 7 porządku obrad wprowadzić: „punkt 8 – Podjęcie
uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budŜetu Gminy Stara Biała na prace
konserwatorskie przy zabytkowej ambonie z kościoła parafialnego w Brwilnie, gmina
Stara Biała”.
Radni nie wnieśli innych uwag ani wniosków do porządku obrad, wobec czego
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie (15 głosów „za”).
Ad. 3
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, Ŝe radni wraz z zaproszeniami otrzymali
protokół z posiedzenia XV 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 XV sesji Rady Gminy.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Protokół z XV sesji Rady Gminy Stara
(15 głosów „za”).

Biała

przyjęto

jednogłośnie

Ad. 4
Wójt Gminy złoŜył informację o pracach w okresie między sesjami:
• Głównym zadaniem w okresie międzysesyjnym było opracowanie projektu
budŜetu na 2009 rok. Projekt ten został dziś przekazany radnym.
• Otwarte zostały oferty przetargowe na budowę zespołu obiektów sportowych
w m. Nowe Proboszczewice.
• Otwarte zostały oferty przetargowe na budowę wodociągu w m. Brwilno
i Nowe Proboszczewice.

• 3 grudnia 2008 roku zostaną otwarte oferty na wykonanie oświetlenia
ulicznego w m. Brwilno.
• W związku z tym, iŜ pozyskano zgodę na wejście w teren, wkrótce zostanie
zakończona budowa kanalizacji w m. Mańkowo. Obecnie trwają prace nad
uaktualnieniem dokumentacji technicznej.
• Wójt przedstawił propozycję przygotowania dwóch wniosków do RPO
Priorytet.
Jeden wniosek to budowa zespołu urządzeń sportowych w Nowych
Proboszczewicach wraz z rozbudową Zespołu Szkół w Starych
Proboszczewicach.
Natomiast drugi wniosek to remont budynku szkoły w Wyszynie wraz
z budową Sali sportowej przy Zespole szkół w Maszewie DuŜym.
MoŜna teŜ te wszystkie inwestycje połączyć w jeden wniosek, ale w przypadku
jego niepowodzenia Ŝadna inwestycja nie będzie dofinansowana.
Dodatkowo do 30 listopada naleŜy zadeklarować swój udział w programie
„Moje Boisko Orlik 2012” na lata 2009-2011. Wójt przedstawił zasady
programu i poprosił o zabieranie głosu w sprawie ewentualnego usytuowania
budowanego obiektu sportowego.
• Wójt przedstawił krótkie sprawozdanie z pobytu na wyjeździe szkoleniowym
w Grecji zorganizowanym przez Związek Gmin Regionu Płockiego.
Po złoŜonej informacji Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do
sprawozdania Wójta.
Pytań nie było, natomiast radni zabierali głos w sprawie lokalizacji boiska
budowanego w ramach programu: Moje Boisko „Orlik 2012”. PoniewaŜ nie
wypracowano jednomyślnego stanowiska w tej sprawie, radny Mariusz Downarowicz
zaproponował, aby temat przedyskutować na posiedzeniach komisji. Radni przystali
na propozycję przewodniczącego Komisji BudŜetowej.
Ad. 5
Przewodniczący poszczególnych komisji złoŜyli sprawozdania z odbytych posiedzeń
w okresie miedzy sesjami.
Przewodniczący Rady spytał, czy radni mają zastrzeŜenia do złoŜonych sprawozdań.
Radny Wojciech śółtowski zwrócił się z prośbą, aby w protokołach nie wymieniać
nazwiska radnego zgłaszającego wniosek. Zapis powinien być sformułowany w ten
sposób, Ŝe dany wniosek jest zgłoszony przez komisję, a nie przez poszczególnego
radnego.
Wójt wyjaśnił, Ŝe wnioskiem komisji jest taki wniosek, który w wyniku głosowania
zyskał poparcie większości członków komisji. Zatem jeśli nad przyjęciem danego
wniosku nie przeprowadzono głosowania, wniosek pozostaje wnioskiem radnego
a nie wnioskiem komisji.
Zdanie Wójta w tej kwestii poparł Przewodniczący Rady – Jan Wrześniewski oraz
Wiceprzewodniczący Rady – Włodzimierz Kajkowski.

Ad. 6
W punkcie „Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi”
poruszono następujące tematy:
Radny Powiatowy Tadeusz Woźniak poinformował, Ŝe klub radnych, którego jest
członkiem był inicjatorem projektów uchwał w sprawie poprawy sytuacji w rolnictwie
oraz w sprawie przeniesienia rejestracji pojazdów ze Starostwa Powiatowego do
gmin.
Ponadto radny poinformował, Ŝe sprawa tablicy informacyjnej ze źle naniesioną
nazwą m. Brwilno została zgłoszona właściwym jednostkom i wkrótce błąd ten
zostanie naprawiony.
Radny Władysław Mikołajczyk:
• W sprawie przeniesienia rejestracji pojazdów do gmin radny stwierdził, Ŝe być
moŜe posunięcie takie jest zasadne w przypadku gmin odległych od
m. Płock, ale w przypadku gminy Stara Biała takie rozwiązanie jest bezcelowe.
• W odniesieniu do przygotowywanych planów pracy poszczególnych komisji
Rady Gminy na rok 2009 radny poprosił, aby szczegółowo przeanalizować
tematykę, którą poszczególne komisje będą się zajmowały, a następnie
skonsultować je ze sobą, by uniknąć powtarzalności.
• Radny poprosił równieŜ, aby na posiedzeniach komisji szczegółowo omawiać
tematy, które mają być poruszane na sesji, by w ten sposób ułatwić
i usprawnić przebieg późniejszych obrad.
Radny Piotr Rutkowski:
• Czy juŜ wiadomo kiedy zostanie ogłoszony nabór wniosków do PROW?
Radny Marek Krajewski:
• Prośba o ułoŜenie płyt betonowych w Maszewie DuŜym przy zjeździe z drogi
osiedlowej (rejon działki nr 127/18 – ul. Malinowa) na drogę wojewódzką.
• W sąsiedztwie z gruntami będącymi w uŜytkowaniu PSML w Maszewie DuŜym
powstał problem z ustaleniem granicy między spółdzielnią a właścicielem
działki sąsiedniej. Kto taki spór powinien rozstrzygnąć?
• Prośba o naprawę nawierzchni z płyt betonowych w m. Maszewo.
Radny Wojciech śółtowski:
• Prośba o ustawienie tablicy informacyjnej przy przepompowni w m. Biała.
• Prośba o ustawienie trzech pojemników na odpady w rejonie przepompowni
w m. Biała.
Odpowiedzi Wójta:
• W sprawie przeniesienia Wydziału Komunikacji do gmin Wójt stwierdził, Ŝe
temat wymaga poznania szczegółów i dopiero wówczas będzie moŜna zająć
stanowisko w tej sprawie.
• Na pytanie radnego Piotra Rutkowskiego:
 Nie są znane Ŝadne informacje odnośnie terminu ogłoszenia naboru
wniosków do PROW.

• Na prośbę radnego Marka Krajewskiego:
 W sprawie konfliktu z określeniem przebiegu granicy między działkami
w Maszewie DuŜym, to naleŜy to do geodety i zainteresowanych
właścicieli.
 Problem naprawy drogi z płyt betonowych w Maszewie był zgłaszany
i zostanie wykonany w miarę moŜliwości finansowych.
• Na prośbę radnego Wojciecha śółtowskiego:
 Tablice informacyjne naleŜy zakupić, a to moŜe nastąpić w 2009 roku.
Natomiast pojemniki zostaną ustawione w momencie pozyskania
wolnych pojemników.
O godzinie 1040 Przewodniczący Rady Jan Wrześniewski ogłosił 15 minut przerwy
w obradach.
O godzinie 1055 wznowiono obrady.
Ad. 7
Przewodniczący Rady przedłoŜył radnym projekt uchwały w sprawie zmiany
w budŜecie na 2008 rok.
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 15 radnych.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie (15 głosów „za”).
Ad. 8
Przewodniczący Rady przedłoŜył radnym projekt uchwały w sprawie udzielenia
dotacji z budŜetu Gminy Stara Biała na prace konserwatorskie przy zabytkowej
ambonie z kościoła parafialnego w Brwilnie, gmina Stara Biała.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, iŜ całkowity koszt odnowienia ambony wynosi
49 046,00 zł, z czego połowę kwoty pokrywa Wojewódzki Konserwator Zabytków,
połowę – parafia. Temat ten omawiany był na XIV sesji Rady Gminy Stara Biała
i Wówczas Rada Gminy zadecydowała w drodze głosowania, o przyznaniu
dofinansowania w kwocie 10 000,00. zł.
Po zapoznaniu się ze szczegółami sprawy i przeanalizowaniu sytuacji finansowej
parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Brwilnie, Przewodniczący Rady Jan
Wrześniewski zgłosił wniosek o podwyŜszeniu kwoty dotacji na w/w cel
z 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) do 24 046,00 zł (słownie:
dwadzieścia cztery tysiące czterdzieści sześć złotych), co stanowi blisko 50%
całkowitego kosztu remontu.
Wójt wyjaśnił, Ŝe Rada Gminy moŜe przeznaczyć środki finansowe na renowację
zabytków wpisanych do rejestru. Kościół w Brwilnie jest takim obiektem, przyznanie
dotacji na ten cel jest zgodne z prawem. Reguluje to art. 81ustawy z dnia 23 lipca

2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z
późn. zm.).
Radna Anna Kozińska stwierdziła, Ŝe przyznanie dofinansowania do w/w inwestycji
w kwocie 10 000,00 zł było jej pomysłem. PoniewaŜ Przewodniczący Rady zgłosił
wniosek o podwyŜszenie kwoty dotacji do 24 046,00 zł, radna poprosiła o dodatkowe
wyjaśnienia w tej sprawie.
Radny Piotr Rutkowski poparł wniosek Przewodniczącego Rady.
Radny Władysław Mikołajczyk spytał, dlaczego
Na temat zabytkowego kościoła i remontowanej ambony wypowiedział się proboszcz
tamtejszej parafii – ksiądz Henryk Lipka. W odpowiedzi na pytania i wątpliwości
radnego Wojciecha śółtowskiego i radnej Anny Kozińskiej, proboszcz wyjaśnił, Ŝe
wkład własny, jaki udało mu się uzbierać od parafian w kwocie 20 tys. zł. zmuszony
był przeznaczyć na uporządkowanie terenu wokół kościoła i na cmentarzu w Brwilnie.
Dlatego teŜ zwraca się z prośbą o przyznanie dofinansowania do renowacji ambony
w wysokości 24 046,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące czterdzieści sześć
złotych).
Wiceprzewodniczący Rady Włodzimierz Kajkowski stwierdził, Ŝe dotacja
przyznana przez Radę Gminy Stara Biała nie jest przeznaczana dla księdza parafii
brwileńskiej, zaś jej rozliczenie następuje bezpośrednio z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków.
Wobec braku pytań ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” głosowało 14 radnych
„wstrzymujący się” było 1 radnych,
„przeciw” głosowało 0 radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe uchwała została podjęta większością głosów.
Ad. 9
Przewodniczący Rady przedłoŜył radnym projekt uchwały w sprawie zasad
wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, niektórych innych składników
wynagradzania oraz wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw, nagród, wysokości i szczegółowych zasad przyznawania
i wypłacania dodatku mieszkaniowego i innych świadczeń wynikających ze stosunku
pracy.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe wszyscy radni dostali projekt uchwały i prosi
o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wójt poinformował, Ŝe zostały przeprowadzone negocjacje z członkami ZNP,
w wyniku których związkowcy zaproponowali podwyŜszenie stawek dla wychowawcy
klasy i opiekuna staŜu oraz wysokości dodatku mieszkaniowego z 4% do 4,5%.

Wójt stwierdził, Ŝe nie ma potrzeby zwiększać wysokości dodatku mieszkaniowego,
natomiast zaproponował, by stawkę dla wychowawcy klasy i opiekuna staŜu
podnieść z 4% do 5%. Radni przystali na propozycję Wójta.
Wobec braku innych propozycji i pytań ze strony radnych, Przewodniczący Rady
poddał pod głosowanie projekt uchwały z uwzględnieniem naniesionych poprawek.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie (15 głosów „za”).
Ad. 10
Przewodniczący Rady przedłoŜył radnym projekt uchwały w sprawie ustalenia
ekwiwalentu pienięŜnego dla członków OSP.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe wszyscy radni dostali projekt uchwały i prosi
o zabieranie głosu w tej sprawie.
Radny Stanisław Wiśniewski wyjaśnił, Ŝe do wypłacania ekwiwalentu pienięŜnego
dla członka Ochotniczej StraŜy PoŜarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym
lub szkoleniu poŜarniczym organizowanym przez Państwową StraŜ PoŜarną lub
Gminę obliguje Radę Gminy art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r.
o ochronie przeciwpoŜarowej (Tekst jednolity: Dz. U z 2002 r. Nr 147, poz. 1229,
z późn. zm.)
Wobec braku pytań ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie (15 głosów „za”).
Ad. 11
Przewodniczący Rady przedłoŜył radnym projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2009.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe wszyscy radni dostali projekt uchwały i prosi
o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wójt zaproponował zmianę w projekcie uchwały polegającą na wpisaniu w punkcie
dotyczącym prowadzenia działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii
poprzez zamontowanie monitoringu wizyjnego w budynku w Zespole Szkół w Starych
Proboszczewicach zamiast w budynku Szkoły Podstawowej w Wyszynie.
Wobec braku pytań ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt uchwały z naniesioną przez Wójta poprawką.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” głosowało 14 radnych
„wstrzymujący się” było 1 radnych,
„przeciw” głosowało 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe uchwała została podjęta większością głosów.

Ad. 12
Przewodniczący Rady przedłoŜył radnym projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Programu współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi
na rok 2009.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe wszyscy radni dostali projekt uchwały i prosi
o zabieranie głosu w tej sprawie.
Na pytanie radnego Władysława Mikołajczyka, czy jest w gminie powołany Zespół
Konsultacyjny ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Sekretarz Gminy
udzieliła przeczącej odpowiedzi.
Wobec braku pytań ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie (15 głosów „za”).
O godzinie 1200 Przewodniczący Rady Jan Wrześniewski ogłosił 15 minut przerwy
w obradach.
O godzinie 1215 wznowiono obrady.
Ad. 13
Przewodniczący Rady przedłoŜył radnym projekt uchwały w sprawie utworzenia
mieszkaniowego zasobu gminy, uchwalenia Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stara Biała oraz zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe wszyscy radni dostali projekt uchwały i prosi
o zabieranie głosu w tej sprawie.
Radny Wojciech śółtowski poinformował radnych, Ŝe na posiedzeniu Komisji
zdecydowano o wykreśleniu w Załączniku Nr 3 w pkt 3 ppkt c, tekstu: „lub z grupą
inwalidzką”.
Wójt zaproponował dodanie w Załączniku Nr 2 w rozdziale IV punktu 3 dotyczącego
stawki czynszu za lokal socjalny. Dotychczasowy pkt 3 automatycznie zmienia się na
pkt 4.
Wobec braku pytań ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie (15 głosów „za”).
Ad. 14
Przewodniczący Rady przedłoŜył radnym projekt uchwały w sprawie nadania nazwy
ulicy w miejscowości Stare Proboszczewice.
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 15 radnych.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie (15 głosów „za”).

Ad. 15
Przewodniczący Rady przedłoŜył radnym projekt uchwały w sprawie nadania nazwy
ulicy w miejscowości Stare Proboszczewice.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe wszyscy radni dostali projekt uchwały i prosi
o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wójt wyjaśnił, iŜ po prowadzonych konsultacjach, mieszkańcy m. Nowe
Proboszczewice przystali na propozycję nazwania ulicy CHABROWA.
Wobec braku pytań ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie (15 głosów „za”).
Ad. 16
Zapytania i wolne wnioski.
• Sołtys m. Trzebuń – Andrzej Kamiński:
 Kiedy zostanie zamontowana tablica z nazwą m. Trzebuń?
• Radna Anna Kozińska:
 Kto ustala zasady wynajmowania sali sportowej?
 Prośba o przygotowanie wykazu osób korzystających z sali sportowej
w m. Stara Biała.
• Sołtys Nowego Trzepowa – Stanisław Mokrzki:
 Prośba do Komisji Polityki Społecznej o interwencję w sprawie
p. Świtalskiej z Nowego Trzepowa.
Odpowiedzi Wójta:
• Na pytanie sołtysa m. Trzebuń:
 Tablice informacyjne są zamówione u wykonawców, czekamy na
realizacje zamówienia.
• Na pytanie radnej Anny Kozińskiej:
 Zasady wynajmowania sali leŜą w kompetencji dyrektora szkoły.
• Na prośbę sołtysa m. Nowe Trzepowo:
 Sytuacja p. Świtalskiej z Nowego Trzepowa znana jest pracownikom
GOPS, którzy ją odwiedzają w miejscu zamieszkania i w miarę
moŜliwości udzielają pomocy.
Przewodniczący Rady zobligował Komisję Polityki Społecznej do szczegółowego
zapoznania się z bieŜącą sytuacją podopiecznej GOPS.
Wójt poinformował radnych, Ŝe do Urzędu Gminy drogą elektroniczną wpłynął
wniosek, aby udostępnić mieszkańcom moŜliwość kontaktu telefonicznego
i e-mailowego z radnymi. W związku z tym Wójt poprosił zainteresowanych radnych
o podanie swoich danych kontaktowych celem umieszczenia ich na stronie
internetowej Urzędu Gminy Stara Biała.

Ad.17
Wobec wyczerpania porządku obrad o godz. 1310 Przewodniczący Rady Gminy
Stara Biała zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Rady
/-/Jan Wrześniewski
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