P R O T O K Ó Ł Nr XXI/20
z obrad XXI Sesji Rady Gminy Stara Biała,
która odbyła się dnia 29 grudnia 2020 r.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XX 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 ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem
roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
8. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2021 - 2030 oraz
Budżetu Gminy Stara Biała na 2021 rok:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta Gminy,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) odczytanie opinii Komisji Budżetowej,
d) przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie złożonych wniosków,
e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
f) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała
na lata 2021-2030,
g) podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Stara Biała na 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia do realizacji Powiatowi Płockiemu usługi
transportu ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Stara Biała do Zespołu Szkół
Specjalnych w Goślicach w 2021 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stara Biała na 2021 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Stara Biała na 2021 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na
2021 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu marki MercedesBenz Sprinter 313 CDI w drodze bezprzetargowej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodów ratowniczogaśniczych marki MERCEDES-BENZ LF409 i IFA W 50L/LF w drodze
bezprzetargowej.
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie obrad.
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Obrady rozpoczęto 29 grudnia 2020 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 10:25 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 XX 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 XX 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 XX Sesji Rady Gminy przyjęto jednogłośnie
(15 głosów „za”).

Ad. 4.
Sprawozdanie Wójta:
- w dniu 11 grudnia w kancelarii notarialnej w Płocku zostały sporządzone 2 akty dotyczące
przejęcia działek pod drogi wewnętrzne w Maszewie działka nr 31/13 o pow. 909 m2 oraz
w Brwilnie działki o numerach 98/1, 98/2, 83,6 odpowiednio o pow. 1153 m2, 489 m2 i 766 m2
(łącznie 2408 m2) oraz zakupu 2 działek o numerach 31/4 i 31/5 o pow. 108 m2 każda
w Maszewie pod poszerzenie drogi gminnej.
- w dniu 11 grudnia podpisana została umowa na budowę drogi wewnętrznej w Mańkowie.
Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. z Płońska a koszt budowy
to 304 305,69 zł.
- w dniu 12 grudnia druhowie z OSP Bronowo-Zalesie przyprowadzili nowy lekki samochód
ratowniczo-gaśniczy marki Peugeot Boxer,
-16 grudnia Wójt spotkał się z prezesem KM Płock sp. z o.o. w sprawie funkcjonowania
transportu zbiorowego na terenie gminy w 2021 roku. Nie są przewidywane istotne zmiany,
natomiast niewielkie korekty rozkładów jazdy będą wynikać z obowiązujących obostrzeń
i ograniczeń związanych z epidemią. W styczniu w kolejne trzy soboty autobusy będą kursować
według rozkładów niedzielnych. Ponadto analizowaliśmy kursowanie autobusów na liniach
102 i 103 w przypadku rezygnacji z usług przez gminę Brudzeń Duży. Autobusy na linii 102
kursować będą przez drogę gminną w Kobiernikach i po dotychczasowej trasie przez drogę
wojewódzką. W przypadku linii 103 mamy do wyboru dwie możliwości. Pierwsza to budowa
na granicy gminy pętli a druga to trasa przez Kowalewko do Starej Białej i z powrotem.
Również 16 grudnia Wójt spotkał się w starostwie w Płocku ze Starostą Bieńkiem,
Przewodniczącym Rady Powiatu i Dyrektorem ZDP w Płocku. Rozmawiali o możliwych
inwestycjach na drogach powiatowych w przyszłym i kolejnych latach. Starosta podniósł też
problem budowy sieci kanalizacji sanitarnej z DPS-u w Brwilnie do istniejącej sieci w centrum
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miejscowości ponieważ istniejąca oczyszczalnia ścieków nie nadaje się do remontu ani do
eksploatacji. Uzgodniono, że przedstawione problemy będą uszczegóławiać już w 2021 roku.
- w dniu 17 grudnia w kancelarii notarialnej w Płocku zostały sporządzone 2 akty dotyczące
zakupu 2 działek o numerach 256/3 i 256/6 odpowiednio o pow. 399 m2 i 239 m2 pod drogi
wewnętrzne w Maszewie Dużym oraz 2 działek w Maszewie o numerach 23/20 i 23/21
odpowiednio o pow. 230 m2 i 450m2. Pierwsza z nich stanowi poszerzenie drogi gminnej
a druga drogi wewnętrznej.
- 22 grudnia został przyprowadzony nowy samochód Renault Master do bieżącego utrzymania
dróg.
- w dniu 23 grudnia podpisana została umowa na „ Przebudowę dróg wewnętrznych
w miejscowości Maszewo” z BMB Budownictwo sp. z o.o. sp. k. z Gostynina za cenę
720 849,09 zł. Termin zakończenia to 31.05.2021 r.
- 18 grudnia został ogłoszony przetarg na budowę oświetlenia w Brwilnie, Maszewie,
Wyszynie, Nowych i Starych Proboszczewicach oraz w Ogorzelicach.
- gmina otrzymała dotację w wys. 2mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na
budowę sali gimnastycznej w Wyszynie. Te pieniądze są już na koncie Gminy.
- są dobre informacje o wniosku złożonym przez Gminę do FDS-u dotyczącym budowy drogi
Nowe Trzepowo – Bronowo-Zalesie. Jest szansa na uzyskanie dofinansowania.
- rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 15 grudnia 2020 r. Wojewoda Mazowiecki stwierdził
nieważność uchwały Nr 174/XIX/20 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26 listopada 2020 r.
w całości. Przedstawione do uchwalenia Studium było w formie ujednoliconego tekstu
z oznaczeniem nowych treści, które to organ nadzoru zakwestionował twierdząc, że należy
pozostawić dotychczasową treść Studium z oznaczeniem, co jest usuwane w tekście i na
rysunku Studium. Różnice na rysunku Studium pomiędzy obowiązującym Studium i jego
zmianą, poza obszarem objętym zmianą wynikają z:
1) przyjęcia, iż zasięg terenów przemysłowych na północ od zakładu ORLEN w intencji
Studium było ograniczony do terenu należącego do ORLEN i nie jest zmianą Studium
usunięcie wąskiego paska terenu wychodzącego poza granice terenu zamkniętego;
2) omyłki technicznej polegającej na pozostawieniu włączonej zbędnej warstwy pliku
elektronicznego.
Dokument Studium zostanie skorygowany zgodnie z żądaniem Wojewody. W zakresie
procedury zostanie ponownie wyłożony projekt Studium do publicznego wglądu, a następnie
przedstawiony Radzie Gminy do ponownego uchwalenia.
- w wyniku rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2020 r.
w uchwale Rady Gminy Stara Biała Nr 176/XX/20 z dnia 8 grudnia 2020 roku organ nadzoru
stwierdził nieważność nieistniejących załączników Nr 3 i 4 uchwały, które to powinny zawierać
dane przestrzenne. W ramach naprawy uchwały Nr 176/XX/20 w wyniku rozstrzygnięcia
nadzorczego zostaną dołączone dane przestrzenne do pustych załączników nr 3 i 4
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- Gminna Orkiestra Dęta, zajęła II miejsce na międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych
i Big Bandów – Łobez 2020 r. Sukces ten orkiestra osiągnęła w kategorii średnich orkiestr
amatorskich, gdzie min. 75% muzyków musiało być w wieku do 19 lat. W tej kategorii były
bardzo dobre zespoły z Łotwy, Białorusi, Rosji, czy Ukrainy.
- w związku z wnioskiem Wiceprzewodniczącego Rady o spowodowanie spowolnienia ruchu
na drodze gminnej (ul. Umińskiego) w Starych Proboszczewicach Wójt wyjaśnił, że cała droga
jest w obszarze zabudowanym. Wystąpi do Starosty o ustawienie dodatkowego znaku na
wjeździe w ul. Umińskiego, aby mieszkańcy wiedzieli, że znajdują się w obszarze
zabudowanym - prędkość dopuszczalna 50km/h. Być może starosta zaakceptuje taką zmianę
w organizacji ruchu na tej drodze. Jeżeli to nie spowoduje spowolnienia ruchu, pozostaje
możliwość ograniczenia prędkości lub zamontowania progów zwalniających.

Ad.5
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wszyscy radni wcześniej otrzymali projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2020 – 2030.
Następnie poprosiła o zabieranie głosu w tej sprawie.
Do przedłożonych radnym projektów Uchwał (w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2020-2030 oraz zmieniającej Uchwałę Budżetową
Gminy Stara Biała na 2020 rok) zgłoszono autopoprawkę związaną z wprowadzeniem do
budżetu na 2020 rok środków w wysokości 2.000.000,00 zł, pochodzących z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ujęciu roku budżetowego 2020 środki te
zaewidencjonowane zostały po stronie dochodowej w dz. 758 rozdz. 75818 § 6290 oraz ujęte
w rozchodach na § 994 jako przelewy na rachunki lokat. Środki te zostały przeznaczone na
sfinansowanie inwestycji ujętej w WPF (na lata 2020-2030) na realizację przedsięwzięcia pn.
„Opracowanie projektu i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym
w Wyszynie”.
Powyższe przedsięwzięcie jest planowane do realizacji w latach 2020-2022. W związku
z powyższym zwiększono o kwotę 2.000.000,00 zł łączne nakłady finansowe oraz montaż
finansowy w latach 2021/2022.
Po wprowadzeniu po stronie rozchodów środków z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę w wysokości
1.287.730,04 zł. Jednak rzeczywisty wynik budżetu stanowi deficyt budżetowy w wysokości
2.216.371,96 zł. Zmiany w tym zakresie zostały przedstawione w załączniku nr 3 (przychody
i rozchody budżetu na 2020 rok) do projektu uchwały Budżetowej na 2020 rok.
W związku z brakiem uwag i wniosków ze strony radnych Przewodnicząca Rady poddała pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara
Biała na lata 2020-2030 uwzględniający autopoprawkę.
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
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Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła
uchwałę Nr 177/XXI/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Stara Biała na lata 2020-2030 (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).

Ad.6
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej Uchwałę
Budżetową Gminy Stara Biała na 2020 rok uwzględniający autopoprawkę.
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 178/XXI/20 zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2020 rok
(uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).

Ad. 7.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wszyscy radni wcześniej otrzymali projekt uchwały
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020
oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Następnie poprosiła o zabieranie głosu w tej
sprawie.
Wobec braku uwag i pytań 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 179/XXI/20 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających
z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
(uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).

Ad. 8.
8a.
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Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wszyscy radni wcześniej otrzymali projekty Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2021 - 2030 oraz Budżetu Gminy Stara Biała
na 2021 rok celem zapoznania się.
8b.
Radnym zostały przedłożone:
 Uchwała Nr Pł.387.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie opinii (pozytywnej) o przedłożonym
przez Wójta Gminy Stara Biała projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2021 – 2030,
 Uchwała Nr Pł.388.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie opinii (pozytywnej) o przedłożonym
przez Wójta Gminy Stara Biała projekcie uchwały budżetowej i możliwości sfinansowania
przedstawionego deficytu budżetu.
8c.
Przewodniczący Komisji Budżetowej Hubert Murawski odczytał Opinię Komisji Budżetowej
Rady Gminy Stara Biała uzgodnioną na posiedzeniu Komisji w dniu 8 grudnia 2020 r.
w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na 2021 rok.
Po dokonanej analizie planowanych dochodów i wydatków budżetowych, zapoznaniu się
z opiniami Komisji Rewizyjnej i Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Stara Biała z dnia
8 grudnia 2020 r. Komisja Budżetowa jednogłośnie postanowiła:
1. Pozytywnie zaopiniować przedłożony projekt Uchwały Budżetowej na 2021 rok,
2. Wniosła o wprowadzenie do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Stara Biała na 2021 rok
następujących zmian:
 w dz. 600 rozdz. 60016 zwiększenie wydatków inwestycyjnych poprzez
wprowadzenie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki
rowerowej na odcinku: Maszewo Duże - Brwilno (wzdłuż dróg gminnych)”, plan
wydatków ustalono na poziomie 250 000,00 zł.
 w dz. 600 rozdz. 60016 zwiększenie wydatków bieżących związanych z remontem
dróg gminnych, przeznaczonych na realizację zadania w miejscowości Maszewo
n/Wisłą polegające na przebudowie tzw. „drogi na wygon” w części dotyczącej
zjazdu nad Wisłę , plan wydatków ustalono na poziomie 250 000,00 zł.
 w dz. 600 rozdz. 60017 zwiększenie wydatków inwestycyjnych poprzez
wprowadzenie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi
wewnętrznej (dotyczącej ul. Mazowieckiego) w miejsc. Nowe Proboszczewice”,
plan wydatków ustalono na poziomie 400 000,00 zł.
W związku z powyższym zwiększył się o kwotę 900 000,00 zł:
 planowany deficyt budżetu,
 przychody, stanowiące papiery wartościowe (obligacje),tj. środki przeznaczone na
sfinansowanie zaplanowanego deficytu,
 kwota długu.
Na skutek zgłoszonych poprawek zmianie uległa struktura wydatków bieżących oraz
majątkowych, co spowodowało konieczność ponownego wyliczenia środków stanowiących
rezerwę celową (tj. rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego).
Zwiększenie deficytu budżetowego oraz przychodów będących źródłem jego pokrycia o kwotę
900 000,00 zł spowodowało konieczność dokonania w latach 2022 – 2030 zmiany
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w planowanych wydatkach na obsługę długu oraz wartości przedstawiających wynik budżetu,
rozchody budżetu, stanowiące zaplanowane do spłat raty kredytów, pożyczek oraz obligacji.
W związku ze zwiększeniem deficytu budżetowego zmianie uległy również wskaźniki
przedstawiające możliwości spłaty zobowiązań.
W stosunku do przedłożonego projektu uchwały Budżetowej na 2021 rok zmianie uległy
wartości określające przychody i rozchody (załącznik Nr 3). Jest to związane ze zgłoszoną
autopoprawką (dotyczącą zmian w budżecie na 2020 rok) i rozdysponowaniem środków
w wysokości 2.000.000,00 zł, pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
które ujęte zostały w rozchodach (roku 2020) na § 994 (jako przelewy na rachunki lokat).
W budżecie 2021 roku środki te zostają rozdysponowane jako przychody jednostek samorządu
terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi (§ 9050) i przeznaczone na
realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie projektu i budowa sali gimnastycznej przy
Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wyszynie” (ujętego w WPF na lata 2021/2030).
Zwiększeniu uległy o kwotę 2.000.000,00 zł środki przeznaczone na wydatki majątkowe.
W związku z powyższym różnica pomiędzy dochodami a wydatkami spowodowała zmianę
deficytu budżetowego ( z poziomu 6.857.632,00 zł do poziomu 8.857.632,00 zł). Zmianie
uległy również wartości przedstawiające przychody.
Ponadto skorygowano nieprawidłowości przedstawione w uzasadnieniach ujętych w Uchwale
Nr Pł.387.2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
11/12/2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stara Biała projekcie
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Stara Biała na lata 2021-2030 oraz
w Uchwale Nr Pł.388.2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie z dnia 11/12/2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy
Stara Biała projekcie uchwały budżetowej i możliwości sfinansowania przedstawionego
deficytu budżetu.
W stosunku do przedłożonego projektu uchwały Budżetowej na 2021 rok zmianie uległy
wartości określające dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora
finansów publicznych w 2021 roku (załącznik nr 8) w kwestii dotyczącej finansowania zadań
przeznaczonych dla Gminy Gozdowo w wysokości 5.000,00 zł.
Dotyczy to wydatków przeznaczonych na system opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat
przeznaczonych na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do
3 lat poprzez zapewnienie możliwości przyjmowania dzieci z terenu gminy Stara Biała do
Klubu Dziecięcego „Radosna Kraina” w Gozdowie, będącego jednostką organizacyjną gminy
Gozdowo. Wydatki te w wysokości 5.000,00 zł. pokrywa się zmniejszonymi wydatkami
planowanymi na realizację wydatków w dz. 801 rozdz. 80106 (Inne formy wychowania
przedszkolnego) § 4330.
8d.
Wójt stwierdził, iż zgłoszone wnioski są wynikiem wspólnych uzgodnień wszystkich radnych
i Wójta na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy w dniu 8 grudnia 2020 r. dotyczącym
ostatecznej opinii nt. projektu budżetu na 2021 r.
Na obecną chwilę sytuacja jest bardziej korzystna, gdyż w międzyczasie Gmina otrzymała
środki w wysokości 2 000 000,00 zł na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Wyszynie, co w znaczący sposób zmniejszy deficyt budżetowy.
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Wójt wyraził pozytywną opinię w sprawie zmian budżetu, uznając, że jest to racjonalne
i możliwe do sfinansowania. Wyraził nadzieję, że uda się jeszcze pozyskać dodatkowe środki
zewnętrzne.
8e.
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję i poprosiła radnych o zabieranie głosu.
W związku z brakiem pytań i wniosków przeszła do kolejnego podpunktu.
8f.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2021-2030.
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 180/XXI/20 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała
na lata 2021-2030 (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu
8g.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt Uchwały Budżetowej Gminy Stara
Biała na 2021 rok.
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 181/XXI/20 Uchwała Budżetowa Gminy Stara Biała na 2021 rok (uchwała
w załączeniu do niniejszego protokołu)

Ad. 9.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wszyscy radni wcześniej otrzymali projekt uchwały
w sprawie zlecenia do realizacji Powiatowi Płockiemu usługi transportu ucznia
niepełnosprawnego z terenu Gminy Stara Biała do Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach
w 2021 roku. Następnie poprosiła o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wobec braku uwag i pytań Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
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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 182/XXI/20 w sprawie zlecenia do realizacji Powiatowi Płockiemu usługi
transportu ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Stara Biała do Zespołu Szkół
Specjalnych w Goślicach w 2021 roku (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).

Ad. 10.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wszyscy radni wcześniej otrzymali projekt uchwały
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Gminy Stara Biała na 2021 rok. Następnie poprosiła o zabieranie głosu
w tej sprawie.
Wobec braku uwag i pytań 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 183/XXI/20 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stara Biała na 2021 rok (uchwała
w załączeniu do niniejszego protokołu).

Ad. 11.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wszyscy radni wcześniej otrzymali projekt uchwały
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stara
Biała na 2021 rok. Następnie poprosiła o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wobec braku uwag i pytań 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
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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 184/XXI/20 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Stara Biała na 2021 rok (uchwała w załączeniu do niniejszego
protokołu).

Ad. 12.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wszyscy radni wcześniej otrzymali projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2021 rok. Następnie poprosiła
o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wobec braku uwag i pytań 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 185/XXI/20 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na
2021 rok (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).

Ad. 13.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wszyscy radni wcześniej otrzymali projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu marki Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI
w drodze bezprzetargowej. Następnie poprosiła o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wobec braku uwag i pytań 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 186/XXI/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu marki
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Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI w drodze bezprzetargowej (uchwała w załączeniu do
niniejszego protokołu).

Ad. 14.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wszyscy radni wcześniej otrzymali projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodów ratowniczo-gaśniczych marki
MERCEDES-BENZ LF409 i IFA W 50L/LF w drodze bezprzetargowej. Następnie poprosiła
o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wobec braku uwag i pytań 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 187/XXI/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodów ratowniczogaśniczych marki MERCEDES-BENZ LF409 i IFA W 50L/LF w drodze bezprzetargowej
(uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).

Ad. 15.
W sprawach różnych:
 Radna Monika Turowska-Burczyńska zapytała o. lokalizację punktu szczepień
przeciwko Covid-19.
 Wójt wyjaśnił, że mało jest jeszcze pewnych informacji na ten temat. Od 15 stycznia
rozpoczną się zapisy pacjentów (seniorów) na szczepienie przeciwko COVID-19. Wyraził
nadzieję, że ośrodki zdrowia z terenu gminy zgłosiły sie do programu szczepień. Do tej
pory nie ma żadnych informacji o nałożeniu na samorządy gminne obowiązku realizacji
zadań związanych ze szczepieniem.
 Wiceprzewodniczący Rady zapytał na jakim etapie jest realizacja oświetlenia na
ul. Sierpeckiej w Starych Proboszczewicach
 Wójt wyraził nadzieję, że na początku 2021 roku zostanie ogłoszony przetarg na budowę
oświetlenia ulicznego, którego nie udało się zrealizować w bieżącym roku i jeszcze pod
koniec stycznia uda się rozstrzygnąć przetarg.
 Radny Hubert Murawski zapytał czy zostały podjęte kroki w sprawie usunięcia
pojemników na zbiórkę odzieży stojących na skrzyżowaniu ulic Dębowej i Brzozowej
w Maszewie Dużym, które ograniczają widoczność. Dodał, że aktualnie został dostawiony
kolejny pojemnik.
 Zapytał, czy są informacje zwrotne w sprawie przekazanej do Wojewody dokumentacji
dot. pozwolenia na budowę drogi wojewódzkiej Nr 559.

12/13

Odpowiedź Wójta:
 Na terenie Gminy ustawione są pojemniki na używaną odzież należące do Polskiego
Czerwonego Krzyża oraz innej firmy, która wystąpiła z prośbą o ich umieszczenie. W tej
chwili przeprowadzana jest inwentaryzacja tych pojemników. Następnie zostaną
wyznaczone konkretne miejsca (3-4) na tereny Gminy na ustawienie tych pojemników.
 Odnośnie drogi wojewódzkiej Nr 559 wyjaśnił, że cała dokumentacja jest skompletowana.
Brakuje jedynie opinii z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która podobno już jest
przygotowana. Projektant oznajmił, że jeżeli uda się na dniach uzyskać tą opinię, jeszcze
31 grudnia złoży do Wojewody wniosek o wydanie zgody o realizację inwestycji drogowej.
 Wiceprzewodniczący Rady zapytał na jakim etapie jest projektowanie, realizowane
w ramach funduszu sołeckiego, dróg: w Trzebuniu oraz Włoczewo-Kamionki.
 Zapytał, czy jest opracowana koncepcja poszerzenia drogi we Włoczewie na jej zwężonym
odcinku w związku z brakiem zgody właściciela gruntu przylegającego do drogi.
Odpowiedź Wójta:
 Wójt wyjaśnił, że środki przeznaczone na te zadania w części wynikające z funduszu
sołeckiego zostaną zrealizowane. W przypadku drogi Kamionki-Włoczewo brakuje
pozwolenia wodno-prawnego. Po uzyskaniu tej decyzji zostanie złożony wniosek do
Starosty o wydanie zgody na realizacje inwestycji drogowej.
 Rozmowy z właścicielami gruntów sąsiednich nie przyniosły żadnych efektów. Wydaje
się, że nie ma innego rozwiązania niż opracowanie na ten fragment drogi dokumentacji
technicznej i wywłaszczenie gruntów pod pas drogowy na podstawie specustawy.
 Przewodnicząca Rady zapytał czy udało się uzgodnić sprawę przejęcia gruntu pod drogę
wewnętrzną na osiedlu w miejscowości Maszewo, przy granicy z miastem, z właścicielami
gruntu.
 Wójt wyjaśnił, że nadal prowadzone są z jednym z właścicieli rozmowy w tej sprawie.
Przewodnicząca Rady, Wiceprzewodniczący Rady oraz Wójt podziękowali radnym
i wszystkim obecnym na posiedzeniu za współpracę oraz złożyli noworoczne życzenia.
W związku z brakiem pytań i uwag ze strony radnych Przewodnicząca przeszła do kolejnego
punktu obrad.

Ad. 16.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XXI Sesji
Rady Gminy Stara Biała.

Protokołowała:
Małgorzata Bornińska
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