P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/20
z obrad XVIII Sesji Rady Gminy Stara Biała,
która odbyła się dnia 29 października 2020 r.

Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XVII Sesji Rady Gminy.
Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara
Biała na lata 2020 – 2030.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako
podstawa obniżenia podatku rolnego na rok 2021 na obszarze 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. (dot. dz. o nr
ewid. 31/13)
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo. (dot. dz. o nr
ewid. 23/20 i nr 23/21)
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo. (dot. dz. o nr
ewid. 31/4 i 31/5)
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Maszewo Duże.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Trzepowo Nowe.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare
Proboszczewice.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mańkowo.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stara Biała
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
członków ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Stara
Biała.
17. Przedstawienie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Stara Biała
za rok szkolny 2019/2020.
18. Przedstawienie informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych za 2019 rok.
19. Sprawy różne.
20. Zakończenie obrad.
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Obrady rozpoczęto 29 października 2020 o godz. 10:00, a zakończono o godz. 11:03 tego
samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 15 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 15 radnych co
stanowi quorum, wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Przewodnicząca Rady przywitała wszystkich uczestników przybyłych na sesję: radnych, Wójta
oraz pracowników Urzędu Gminy.

Ad. 2.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że radni wraz z zaproszeniami otrzymali projekt porządku
obrad. Zapytała, czy są wnioski do proponowanego porządku obrad.
Wobec braku wniosków Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie porządek obrad.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (15)
T. Bętlejewski, M. Downarowicz, M. Krajewski, I. Kraska, M. Lewandowska, A. Malanowska,
H. Murawski, A. Pawłowski, J. Portalski, K. Portalski, M. Przyczka, J. Sieradzki,
Z. Truchlewski, M. Turowska-Burczyńska, M. Wojtalewicz
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosami „za”) przyjęła
zaproponowany porządek obrad.

Ad. 3.
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Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni wraz z zaproszeniem na sesję otrzymali
projekt protokołu z posiedzenia XVII sesji Rady Gminy. Do momentu rozpoczęcia Sesji nie
wpłynęła żadna uwaga do protokołu. Następnie zapytała radnych, czy mają zastrzeżenia do
protokołu.
Wobec braku uwag i zastrzeżeń Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt
protokołu z XVII sesji.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (15)
T. Bętlejewski, M. Downarowicz, M. Krajewski, I. Kraska, M. Lewandowska, A. Malanowska,
H. Murawski, A. Pawłowski, J. Portalski, K. Portalski, M. Przyczka, J. Sieradzki,
Z. Truchlewski, M. Turowska-Burczyńska, M. Wojtalewicz
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że protokół z XVII Sesji Rady Gminy przyjęto jednogłośnie
(15 głosów „za”).

Ad. 4.
Sprawozdanie Wójta:
 w dniu 7 października podpisana została umowa z Wicewojewodą Mazowieckim o dotację
na budowę drogi w Kobiernikach, w ramach Funduszu dróg samorządowych, w wysokości
616 384,19 zł,
 19 października zostały sporządzone akty notarialne dotyczące przejęcia w formie
darowizny działki nr 13/15, o pow. 645 m2 w Ludwikowie oraz działki nr 7/3, o pow. 1839
m2 w Starych Proboszczewicach. Działki te stanowią drogi wewnętrzne,
 21 października zostały sporządzone kolejne dwa akty notarialne dotyczące kupna działki
nr 367/1 o pow. 200 m2 w Maszewie Dużym, z przeznaczeniem pod budowę chodnika
łączącego ulicę Dębowa z ulicą Lipnowską oraz działki nr 82/4 o pow. 164 m2
przeznaczoną pod poszerzenie drogi gminnej w Starej Białej,
 zakończone zostały budowy dróg w Kobiernikach i Nowym Trzepowie. W przypadku drogi
w Nowym Trzepowie rozliczono dotację z FOGR-u,
 rozliczono realizację 5 zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw,
 został rozstrzygnięty przetarg na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla
OSP Bronowo-Zalesie, koszt zakupu to 185 tys. zł, w tym dotacja z urzędu
marszałkowskiego w wysokości 70 tys. zł,
 został rozstrzygnięty przetarg na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych. Koszt budowy to 366 540 zł,
 zostały otwarte oferty na realizację budowy drogi Bronowo- Zalesie – Nowe Bronowo.
Najtańsza oferta jest na kwotę 1 656 309,51 zł,
 zakończono budowę ulicy Irysowej w Nowych Proboszczewicach. Obecnie
przygotowywane są dokumenty odbiorowe.
 praktycznie zakończone zostały prace przy budowie drogi w Miłodrożu.
 Wójt wystąpił do Starosty Płockiego o podjęcie prac dotyczących budowy ronda na
skrzyżowaniu dróg powiatowych w Białej,
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podjęty został remont mostku na rzece Wierzbicy w Kobiernikach. Droga ta nie jest
specjalnie istotna ale jest uczęszczana przez turystów. Zły stan mostku zagrażał ich
bezpieczeństwu.
Urząd otrzymał pismo od Prezesa Sądu Rejonowego w Płocku w sprawie możliwości
wykonywania prac w ramach kary ograniczenia wolności i prac społecznie użytecznych
w 2021 roku przez 52 skazanych w wymiarze 30 godzin miesięcznie. W odpowiedzi
poinformowałem o możliwości zapewnienia wykonania takich kar dla około 30 skazanych
w naszych jednostkach organizacyjnych.

Ad. 5.
Przewodnicząca Rady przedłożyła radnym projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2020 – 2030. Stwierdziła, że wszyscy radni
otrzymali projekt uchwały. Poinformowała, że projekt uchwały był przedmiotem dyskusji
i głosowania Komisji Budżetowej na posiedzeniu, które odbyło się przed dzisiejszą sesją.
Następnie poprosiła o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wobec braku wniosków i pytań ze strony radnych, poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (15)
T. Bętlejewski, M. Downarowicz, M. Krajewski, I. Kraska, M. Lewandowska, A. Malanowska,
H. Murawski, A. Pawłowski, J. Portalski, K. Portalski, M. Przyczka, J. Sieradzki,
Z. Truchlewski, M. Turowska-Burczyńska, M. Wojtalewicz
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 157/XVIII/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Stara Biała na lata 2020 – 2030 (uchwała w załączeniu do protokołu).
Ad. 6.
Przewodnicząca Rady przedłożyła radnym projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową
Gminy Stara Biała na 2020 rok. Stwierdziła, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały.
Poinformowała, że projekt uchwały był również przedmiotem dyskusji i głosowania Komisji
Budżetowej na posiedzeniu, które odbyło się przed dzisiejszą sesją. Następnie poprosiła
o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wobec braku wniosków i pytań ze strony radnych, poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (15)
T. Bętlejewski, M. Downarowicz, M. Krajewski, I. Kraska, M. Lewandowska, A. Malanowska,
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H. Murawski, A. Pawłowski, J. Portalski, K. Portalski, M. Przyczka, J. Sieradzki,
Z. Truchlewski, M. Turowska-Burczyńska, M. Wojtalewicz
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 158/XVIII/20 zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2020
rok (uchwała w załączeniu do protokołu).
Ad. 7.
Przewodnicząca Rady przedłożyła radnym projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa naliczenia podatku rolnego na rok 2021 na obszarze
gminy Stara Biała. Stwierdziła, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały. Następnie
poprosiła o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wobec braku wniosków i pytań ze strony radnych, poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (15)
T. Bętlejewski, M. Downarowicz, M. Krajewski, I. Kraska, M. Lewandowska, A. Malanowska,
H. Murawski, A. Pawłowski, J. Portalski, K. Portalski, M. Przyczka, J. Sieradzki,
Z. Truchlewski, M. Turowska-Burczyńska, M. Wojtalewicz
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 159/XVIII/20 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej
jako podstawa obniżenia podatku rolnego na rok 2021 na obszarze gminy Stara Biała
(uchwała w załączeniu do protokołu).
Ad. 8.
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 (dot. dz. o nr ewid. 31/13). Stwierdziła, że wszyscy radni otrzymali projekt
uchwały. Następnie poprosiła o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wobec braku wniosków i pytań ze strony radnych, poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (15)
T. Bętlejewski, M. Downarowicz, M. Krajewski, I. Kraska, M. Lewandowska, A. Malanowska,
H. Murawski, A. Pawłowski, J. Portalski, K. Portalski, M. Przyczka, J. Sieradzki,
Z. Truchlewski, M. Turowska-Burczyńska, M. Wojtalewicz
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 160/XVIII/20 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności
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związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo
(uchwała w załączeniu do 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 (dot. dz. o nr ewid. 23/20 i nr 23/21). Stwierdziła, że wszyscy radni otrzymali
projekt uchwały. Następnie poprosiła o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wobec braku wniosków i pytań ze strony radnych, poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (15)
T. Bętlejewski, M. Downarowicz, M. Krajewski, I. Kraska, M. Lewandowska, A. Malanowska,
H. Murawski, A. Pawłowski, J. Portalski, K. Portalski, M. Przyczka, J. Sieradzki,
Z. Truchlewski, M. Turowska-Burczyńska, M. Wojtalewicz
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 161/XVIII/20 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności
związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo
(uchwała w załączeniu do protokołu).
Ad. 10.
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 (dot. dz. o nr ewid. 31/4 i 31/5). Stwierdziła, że wszyscy radni otrzymali projekt
uchwały. Następnie poprosiła o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wobec braku wniosków i pytań ze strony radnych, poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (15)
T. Bętlejewski, M. Downarowicz, M. Krajewski, I. Kraska, M. Lewandowska, A. Malanowska,
H. Murawski, A. Pawłowski, J. Portalski, K. Portalski, M. Przyczka, J. Sieradzki,
Z. Truchlewski, M. Turowska-Burczyńska, M. Wojtalewicz
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 162/XVIII/20 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności
związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo
(uchwała w załączeniu do protokołu).
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Ad. 11.
Przewodnicząca Rady przedłożyła radnym projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu
Maszewo Duże. Stwierdziła, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały. Następnie poprosiła
o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wójt wyjaśnił że sporządzenie planu miejscowego ma na celu uwzględnienie wniosku
mieszkańców o sporządzenie zmiany planu miejscowego dla terenów zlokalizowanych po
południowej stronie ul. Leśnej w miejscowości Maszewo Duże.
Obecne przeznaczenie w obowiązującym planie miejscowym nie odpowiada potrzebom
inwestycyjnym Gminy oraz oczekiwaniom właścicieli nieruchomości.
Wobec braku wniosków i pytań ze strony radnych, Przewodnicząca Rady poddała pod
głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (15)
T. Bętlejewski, M. Downarowicz, M. Krajewski, I. Kraska, M. Lewandowska, A. Malanowska,
H. Murawski, A. Pawłowski, J. Portalski, K. Portalski, M. Przyczka, J. Sieradzki,
Z. Truchlewski, M. Turowska-Burczyńska, M. Wojtalewicz
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 163/XVIII/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Maszewo Duże (uchwała
w załączeniu do protokołu).
Ad. 12.
Przewodnicząca Rady przedłożyła radnym projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu
Trzepowo Nowe. Stwierdziła, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały. Następnie poprosiła
o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wójt wyjaśnił, że sporządzenie planu miejscowego ma na celu uwzględnienie m.in. wniosku
Starosty Płockiego o sporządzenie planu miejscowego dla działek nr: 78/3, 78/6, 78/7, 126/21,
126/22 obr. Nowe Trzepowo –„stworzenia możliwości optymalnego zagospodarowania
terenu”.
Część gruntów w granicach obszaru to grunty rolne III klasy bonitacyjnej, wymagające
uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze. Zgodę na zmianę
przeznaczenia uzyskuję się w procedurze sporządzenia planu miejscowego.
Wobec braku wniosków i pytań ze strony radnych, poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
7/11

Wyniki imienne:
ZA (15)
T. Bętlejewski, M. Downarowicz, M. Krajewski, I. Kraska, M. Lewandowska, A. Malanowska,
H. Murawski, A. Pawłowski, J. Portalski, K. Portalski, M. Przyczka, J. Sieradzki,
Z. Truchlewski, M. Turowska-Burczyńska, M. Wojtalewicz
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 164/XVIII/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Nowe Trzepowo (uchwała
w załączeniu do protokołu).
Ad. 13.
Przewodnicząca Rady przedłożyła radnym projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowości Stare Proboszczewice. Stwierdziła, że wszyscy radni otrzymali projekt
uchwały. Następnie poprosiła o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady Jan Sieradzki zgłosił wniosek formalny o zmianę proponowanej
nazwy ulicy „Żurawia” na „Miła”. Swoją propozycję argumentował tym, iż nazwa „Miła”
pasuje tematycznie do ulic z nią sąsiadujących.
Przewodnicząca Rady Poddała pod głosowanie wniosek Wiceprzewodniczącego Rady
o nadanie nazwy ul. "Miła".
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (15)
T. Bętlejewski, M. Downarowicz, M. Krajewski, I. Kraska, M. Lewandowska, A. Malanowska,
H. Murawski, A. Pawłowski, J. Portalski, K. Portalski, M. Przyczka, J. Sieradzki,
Z. Truchlewski, M. Turowska-Burczyńska, M. Wojtalewicz
Wobec braku wniosków i pytań ze strony radnych, poddała pod głosowanie ww. projekt
uchwały z przyjętą zmianą.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (15)
T. Bętlejewski, M. Downarowicz, M. Krajewski, I. Kraska, M. Lewandowska, A. Malanowska,
H. Murawski, A. Pawłowski, J. Portalski, K. Portalski, M. Przyczka, J. Sieradzki,
Z. Truchlewski, M. Turowska-Burczyńska, M. Wojtalewicz
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 165/XVIII/20 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare
Proboszczewice (uchwała w załączeniu do protokołu).
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Ad. 14.
Przewodnicząca Rady przedłożyła radnym projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowości Mańkowo. Stwierdziła, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały. Następnie
poprosiła o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wobec braku wniosków i pytań ze strony radnych, poddała pod głosowanie ww. projekt
uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (15)
T. Bętlejewski, M. Downarowicz, M. Krajewski, I. Kraska, M. Lewandowska, A. Malanowska,
H. Murawski, A. Pawłowski, J. Portalski, K. Portalski, M. Przyczka, J. Sieradzki,
Z. Truchlewski, M. Turowska-Burczyńska, M. Wojtalewicz
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 166/XVIII/20 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mańkowo
(uchwała w załączeniu do protokołu).
Ad. 15.
Przewodnicząca Rady przedłożyła radnym projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu
współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
rok 2021. Stwierdziła, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały. Następnie poprosiła
o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wobec braku wniosków i pytań ze strony radnych, poddała pod głosowanie ww. projekt
uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (15)
T. Bętlejewski, M. Downarowicz, M. Krajewski, I. Kraska, M. Lewandowska, A. Malanowska,
H. Murawski, A. Pawłowski, J. Portalski, K. Portalski, M. Przyczka, J. Sieradzki,
Z. Truchlewski, M. Turowska-Burczyńska, M. Wojtalewicz
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 167/XVIII/20 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stara
Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 (uchwała
w załączeniu do protokołu).
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Ad. 16.
Przewodnicząca Rady przedłożyła radnym projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości
ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na
terenie Gminy Stara Biała. Stwierdziła, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały. Następnie
poprosiła o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wobec braku wniosków i pytań ze strony radnych, poddała pod głosowanie ww. projekt
uchwały.
Na prośbę Wójta i Przewodniczącej Rady radni będący członkami Ochotniczych Straży
Pożarnych nie wzięli udziału w głosowaniu w związku z tym, że przedmiotowa sprawa 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 (11)
T. Bętlejewski, M. Krajewski, I. Kraska, M. Lewandowska, A. Malanowska, H. Murawski,
A. Pawłowski, J. Sieradzki, Z. Truchlewski, M. Turowska-Burczyńska, M. Wojtalewicz
BRAK GŁOSU (4)
M. Downarowicz , J. Portalski , K. Portalski , M. Przyczka
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy wymaganą ilością głosów (11 głosami „za”)
podjęła Uchwałę Nr 168/XVIII/20 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego
dla członków ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Stara
Biała (uchwała w załączeniu do protokołu).
Ad. 17.
Przewodnicząca Rady przedłożyła radnym Informację o stanie realizacji zadań oświatowych
w Gminie Stara Biała za rok szkolny 2019/2020. Stwierdziła, że wszyscy radni otrzymali wraz
z zaproszeniem ww. Informację. Następnie poprosiła o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wobec braku pytań i uwag ze strony radnych Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy
przyjęła Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Stara Biała za rok szkolny
2019/2020 (Informacja w załączeniu do niniejszego protokołu).

Ad. 18.
Przewodnicząca Rady przedstawiła informację dotyczącą analizy danych zawartych
w oświadczeniach majątkowych radnych złożonych za 2019 r., informację Wojewody
Mazowieckiego dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych przez Wójta i Przewodniczącą
Rady.
Następnie odczytała informację z Urzędu Skarbowego dotyczącą analizy oświadczeń
majątkowych za 2019 r., złożonych przez radnych gminy, wójta gminy, sekretarza gminy,
skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz przez osoby wydające
decyzje administracyjne w imieniu wójta.
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Ad. 19.
W sprawach różnych:
Przewodnicząca Rady:
 Poprosiła o wszczęcie procedury wprowadzenia nazewnictwa ulic w miejscowości
Maszewo. Dodała, że stosowny wniosek złoży również na piśmie.
 Poinformowała o prośbach mieszkańców osiedla w miejscowości Maszewo przy
granicy z miastem Płock, o podjęcie działań w celu nabycia gruntu pod budowę całej
drogi.
 Zapytała o oświetlenie uliczne drogi do oczyszczalni ścieków w miejscowości
Maszewo
 Zapytała na jakim etapie jest realizacja funduszu sołeckiego na 2020 r.
 Poprosiła aby przy okazji modernizacji drogi wojewódzkiej 562 uwzględnić w planach
budowę kanalizacji sanitarnej do DPS w Brwilnie.
Odpowiedź Wójta:
 Odnośnie oświetlenia wyjaśnił, że z racji pandemii procedury się wydłużyły. Jak tylko
dokumentacja zostanie zaakceptowana, zostanie ogłoszony przetarg.
 Fundusz sołecki sołectwa Maszewo również został przeznaczony na wykonanie
oświetlenia ulicznego. To zadanie powinno zostać zrealizowane do końca br.
 Odnośnie budowy kanalizacji do DPS w Brwilnie poinformował, że do Urzędu Gminy
wpłynęło pismo w tej sprawie oraz, że spotkał się z dyrektorem DPS i jego zastępcą
w celu rozmowy m.in. na ten temat. Zostaną podjęte działania w tym kierunku, aby
zrealizować to zadanie jeszcze zanim zostanie zmodernizowana droga wojewódzka.
W związku z brakiem pytań i uwag ze strony radnych Przewodnicząca przeszła do kolejnego
punktu obrad.

Ad. 20.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XVIII
Sesji Rady Gminy Stara Biała.

Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Lewandowska

Protokołowała:
Małgorzata Bornińska
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