P R O T O K Ó Ł Nr XXIV/21
z obrad XXIV Sesji Rady Gminy Stara Biała,
która odbyła się dnia 26 maja 2021 r.

Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XXIII Sesji Rady Gminy.
Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Brwilno.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w miejscowości Maszewo
Duże.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w miejscowości Nowa Biała.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Srebrna.
10. Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Stara
Biała.
11. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek
organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Stara Biała.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego
(aportu) do spółki Gospodarka Komunalna ''Stara Biała'' Sp. z o. o.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji
Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu
Gospodarki Komunalnej ''Stara Biała'' Sp. z o. o. na lata 2021 – 2024.
14. Przedstawienie Sprawozdania Wójta Gminy z realizacji Programu współpracy Gminy
Stara Biała z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok.
15. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok dla Gminy Stara Biała.
16. Sprawy różne.
17. Zakończenie obrad.
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Obrady rozpoczęto 26 maja 2021 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 11:09 tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 14 członków.
Obecni:
1. T. Bętlejewski
2. M. Downarowicz
3. M. Krajewski
4. I. Kraska
5. M. Lewandowska
6. A. Malanowska
7. H. Murawski
8. A. Pawłowski
9. J. Portalski
10. K. Portalski
11. M. Przyczka
12. J. Sieradzki
13. Z. Truchlewski
14. M. Turowska-Burczyńska
15. M. Wojtalewicz
Ad.1.
Sesję otworzyła i przewodniczyła jej Małgorzata Edyta Lewandowska – Przewodnicząca
Rady Gminy. Stwierdziła, że zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 14 radnych co
stanowi quorum, wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Przewodnicząca Rady przywitała wszystkich uczestników przybyłych na sesję: radnych, Wójta,
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 14 radnych.
Wynik głosowania: „za” 14 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (14)
T. Bętlejewski, M. Downarowicz, M. Krajewski, I. Kraska, M. Lewandowska, A. Malanowska,
H. Murawski, A. Pawłowski, K. Portalski, M. Przyczka, J. Sieradzki, Z. Truchlewski,
M. Turowska-Burczyńska, M. Wojtalewicz
NIEOBECNI (1)
J. Portalski
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (14 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 XXIII 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 XXIII sesji.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania: „za” 14 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (14)
T. Bętlejewski, M. Downarowicz, M. Krajewski, I. Kraska, M. Lewandowska, A. Malanowska,
H. Murawski, A. Pawłowski, K. Portalski, M. Przyczka, J. Sieradzki,
Z. Truchlewski, M. Turowska-Burczyńska, M. Wojtalewicz
NIEOBECNI (1)
J. Portalski
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że protokół z XXIII Sesji Rady Gminy przyjęto jednogłośnie
(14 głosów „za”).
Ad. 4.
Sprawozdanie Wójta:
- zostały sporządzone akty notarialne działek przeznaczonych pod drogi w Maszewie Dużym
( działka nr 229/16 o pow. 638 m2 ), w Maszewie ( działki nr 28/6 i nr 28/15 o łącznej pow.
1090 m2), w Ludwikowie ( udział 3/16 w działce nr 36/8 ), w Brwilnie (działki o numerach
118/110 i 181/111 o łącznej pow. 7301 m2). W ostatnim przypadku chodzi o tereny zielone.
- od 1 czerwca b.r. gmina Brudzeń Duży rezygnuje z usług komunikacji miejskiej w Płocku.
Dlatego też na terenie gminy |Stara Biała zostaną zmienione trasy linii 102 i 103. Linia 102
będzie miała swój ostatni przystanek na drodze gminnej w Kobiernikach a następnie starą trasa
wróci do Płocka. Natomiast linia 103 będzie miała swój ostatni przystanek w miejscowości
Srebrna. Następnie zawróci na rondzie w Sikorzu i powróci starą trasa do Płocka. Ulegną
nieznacznej zmianie rozkłady jazdy na liniach 100, 101, 104 i 105.
- od samorządu województwa mazowieckiego otrzymaliśmy dotację dla OSP Brwilno
w wysokości 25 tys. zł na ocieplenie garażu, 20 tys. dla OSP Proboszczewice i 19, 3 tys. zł
dla OSP Maszewo na zakup sprzętu.
- do 9 czerwca b.r. można składać wnioski o odbiór i utylizację wyrobów azbestowo –
cementowych.
- od samorządu województwa mazowieckiego otrzymaliśmy dotację z MIAS-u dla pięciu
sołectw po 10 tys. zł. W przypadku Nowej Białej jest to dofinansowanie do budowy placu
zabaw natomiast dla Białej, Mańkowa, Maszewa Dużego i Wyszyny jest to dofinansowanie do
budowy oświetlenia drogowego.
- również od samorządu województwa mazowieckiego otrzymaliśmy dotację z FOGR-u
w wysokości 50 tys. zł na budowę ulicy Mazowieckiego w Nowych Proboszczewicach.
- PKN Orlen S.A. planuje w miejscowości Biała zrealizować przedsięwzięcie inwestycyjne p.n.
„Budowa kompleksu Olefin III na terenie PKN Orlen S.A. w Płocku”. Obecnie w urzędzie
gminy procedowana jest decyzja środowiskowa na tę inwestycję.
-Gmina sprzedała samochód strażacki Mercedes Benz będący na wyposażeniu OSP BronowoZalesie.
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- w urzędzie Miasta Płocka odbyło się spotkanie z przedstawicielami Miasta i PKN Orlen S.A.
w sprawie budowy na terenie PGO w Kobiernikach instalacji do gazowania odpadów.
Spotkanie miało charakter informacyjny.
W związku z brakiem pytań radnych do sprawozdania Wójta Przewodnicząca Rady przeszła
do kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. 5.
Przewodnicząca Rady przedłożyła radnym projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała.
Następnie Pan Gabriel Ferliński – architekt, urbanista – wykonawca Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała, który wygłosił krótki komentarz dot.
przygotowanego projektu uchwały.

Wobec braku wniosków i pytań ze strony radnych, Przewodnicząca Rady poddała pod
głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania: „za” 14 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (14)
T. Bętlejewski, M. Downarowicz, M. Krajewski, I. Kraska, M. Lewandowska, A. Malanowska,
H. Murawski, A. Pawłowski, K. Portalski, M. Przyczka, J. Sieradzki, Z. Truchlewski,
M. Turowska-Burczyńska, M. Wojtalewicz
NIEOBECNI (1)
J. Portalski
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (14 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 201/XXIV/21 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała (uchwała w załączeniu
do protokołu).
Ad. 6.
Przewodnicząca Rady przedłożyła radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego
w m. Brwilno. Następnie stwierdziła, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosiła
o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wójt Gminy wyjaśnił, że zakup wymienionej w projekcie uchwały działki ma na celu
uregulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętej pod wybudowaną już drogę gminną nr
291317W relacji Maszewo Duże – Brwilno.
Wobec braku pytań i wniosków ze strony radnych, Przewodnicząca Rady poddała pod
głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania: „za” 14 radnych
„przeciw” 0 radnych
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„wstrzymało się” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (14)
T. Bętlejewski, M. Downarowicz, M. Krajewski, I. Kraska, M. Lewandowska, A. Malanowska,
H. Murawski, A. Pawłowski, K. Portalski, M. Przyczka, J. Sieradzki, Z. Truchlewski,
M. Turowska-Burczyńska, M. Wojtalewicz
NIEOBECNI (1)
J. Portalski
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (14 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 202/XXIV/21 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności
związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Brwilno
(uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).
Ad. 7.
Przewodnicząca Rady przedłożyła radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego
w miejscowości Maszewo Duże. Stwierdziła, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały.
Następnie poprosiła o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wójt wyjaśnił, że zgodnie z umową zawartą między Województwem Mazowieckim a Gminą
Stara Biała w sprawie wspólnej realizacji zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 –
przejście przez miejscowość Maszewo Duże” Gmina zobowiązała się do pozyskania i wykupu
tereny pod ww. inwestycję. Zakup wymienionej w projekcie uchwały działki ma na celu
uregulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętej pod zmodernizowany odcinek drogi
wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno – Płock.
Wobec braku pytań i wniosków ze strony radnych, Przewodnicząca Rady poddała pod
głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania: „za” 14 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (14)
T. Bętlejewski, M. Downarowicz, M. Krajewski, I. Kraska, M. Lewandowska, A. Malanowska,
H. Murawski, A. Pawłowski, K. Portalski, M. Przyczka, J. Sieradzki, Z. Truchlewski,
M. Turowska-Burczyńska, M. Wojtalewicz
NIEOBECNI (1)
J. Portalski
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (14 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 203/XXIV/21 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności
związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w miejscowości
Maszewo Duże (uchwała w załączeniu do niniejszego 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
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w miejscowości Nowa Biała. Stwierdziła, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały,
następnie Przewodnicząca Rady poprosiła o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wójt wyjaśnił, że wymienione w projekcie uchwały działki położone są na terenie
przeznaczonym w planie miejscowym pod układ komunikacyjny (wzdłuż odcinka drogi
gminnej Nowa Biała – Maszewo Duże). Właściciele nieruchomości zwrócili się z wnioskiem
o nieodpłatne przekazanie gruntu na rzecz gminy.
Wobec braku pytań i wniosków ze strony radnych, Przewodnicząca Rady poddała pod
głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania: „za” 14 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (14)
T. Bętlejewski, M. Downarowicz, M. Krajewski, I. Kraska, M. Lewandowska, A. Malanowska,
H. Murawski, A. Pawłowski, K. Portalski, M. Przyczka, J. Sieradzki, Z. Truchlewski,
M. Turowska-Burczyńska, M. Wojtalewicz
NIEOBECNI (1)
J. Portalski
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (14 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 204/XXIV/21 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności
związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w miejscowości Nowa
Biała (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. Srebrna. Następnie stwierdziła, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosiła
o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wójt wyjaśnił, że przedmiotowa działka przeznaczona została pod poszerzenie pasa drogowego
drogi gminnej Nr 291308W Srebrna–Kowalewko. Zakup ww. działki do gminnego zasobu
nieruchomości ma na celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętej pod
wybudowaną drogę gminną.
Wobec braku pytań i wniosków ze strony radnych, Przewodnicząca Rady poddała pod
głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania: „za” 14 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (14)
T. Bętlejewski, M. Downarowicz, M. Krajewski, I. Kraska, M. Lewandowska, A. Malanowska,
H. Murawski, A. Pawłowski, K. Portalski, M. Przyczka, J. Sieradzki, Z. Truchlewski,
M. Turowska-Burczyńska, M. Wojtalewicz
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NIEOBECNI (1)
J. Portalski
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (14 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 205/XXIV/21 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności
związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Srebrna
(uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).
Ad. 10.
Przewodnicząca Rady przedłożyła radnym projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi na
działalność Wójta Gminy Stara Biała i stwierdziła, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały
Następnie na prośbę Przewodniczącej Rady, Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji radna Monika Turowska - Burczyńska odczytała Stanowisko Komisji w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stara Biała wypracowane na posiedzeniu
Komisji w dniu 29 marca 2021 r. ( Stanowisko Komisji w załączeniu do niniejszego protokołu).
Następnie przewodnicząca Rady poprosiła o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wobec braku pytań i wniosków ze strony radnych, Przewodnicząca Rady poddała pod
głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania: „za” 14 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (14)
T. Bętlejewski, M. Downarowicz, M. Krajewski, I. Kraska, M. Lewandowska, A. Malanowska,
H. Murawski, A. Pawłowski, K. Portalski, M. Przyczka, J. Sieradzki, Z. Truchlewski,
M. Turowska-Burczyńska, M. Wojtalewicz
NIEOBECNI (1)
J. Portalski
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (14 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 206/XXIV/21 w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Stara
Biała (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).
Ad. 11.
Przewodnicząca Rady przedłożyła radnym projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej
obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Stara Biała. Następnie stwierdziła, że wszyscy
radni otrzymali projekt uchwały i poprosiła o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wobec braku pytań i wniosków ze strony radnych, Przewodnicząca Rady poddała pod
głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania: „za” 14 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Wyniki imienne:
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ZA (14)
T. Bętlejewski, M. Downarowicz, M. Krajewski, I. Kraska, M. Lewandowska, A. Malanowska,
H. Murawski, A. Pawłowski, K. Portalski, M. Przyczka, J. Sieradzki, Z. Truchlewski,
M. Turowska-Burczyńska, M. Wojtalewicz
NIEOBECNI (1)
J. Portalski
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (14 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 207/XXIV/21 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek
organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Stara Biała (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).
Ad. 12.
Przewodnicząca Rady przedłożyła radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Gospodarka Komunalna ''Stara Biała'' Sp.
z o. o. Następnie stwierdziła, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosiła
o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wobec braku pytań i wniosków ze strony radnych, Przewodnicząca Rady poddała pod
głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania: „za” 14 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (14)
T. Bętlejewski, M. Downarowicz, M. Krajewski, I. Kraska, M. Lewandowska, A. Malanowska,
H. Murawski, A. Pawłowski, K. Portalski, M. Przyczka, J. Sieradzki, Z. Truchlewski,
M. Turowska-Burczyńska, M. Wojtalewicz
NIEOBECNI (1)
J. Portalski
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (14 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 208/XXIV/21 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu
niepieniężnego (aportu) do spółki Gospodarka Komunalna ''Stara Biała'' Sp. z o. o.
(uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).
Ad. 13.
Przewodnicząca Rady przedłożyła radnym projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń
Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gospodarki Komunalnej ''Stara Biała'' Sp. z o. o. na
lata 2021 – 2024. Następnie stwierdziła, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosiła
o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wobec braku pytań i wniosków ze strony radnych, Przewodnicząca Rady poddała pod
głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania: „za” 14 radnych
„przeciw” 0 radnych
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„wstrzymało się” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (14)
T. Bętlejewski, M. Downarowicz, M. Krajewski, I. Kraska, M. Lewandowska, A. Malanowska,
H. Murawski, A. Pawłowski, K. Portalski, M. Przyczka, J. Sieradzki, Z. Truchlewski,
M. Turowska-Burczyńska, M. Wojtalewicz
NIEOBECNI (1)
J. Portalski
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (14 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 209/XXIV/21 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju
i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących
w posiadaniu Gospodarki Komunalnej ''Stara Biała'' Sp. z o. o. na lata 2021 – 2024
(uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).
Ad. 14.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że radni wraz z zaproszeniem na sesję otrzymali
Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji Programu współpracy Gminy Stara Biała
z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok, które było również omawiane na posiedzeniach
komisji Budżetowej i Polityki Społecznej (ww. Sprawozdanie w załączeniu do protokołu).
Następnie zapytała, czy radni mają uwagi lub pytania do przedłożonego Sprawozdania.
Wobec braku uwag i pytań Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy przyjęła do
wiadomości Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji Programu współpracy Gminy Stara
Biała z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok.
Ad. 15.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że radni otrzymali wcześniej Ocenę zasobów pomocy
społecznej na rok 2020 dla Gminy Stara Biała przygotowaną przez Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała Małgorzatę Klimczewską.
Następnie poprosiła radnych o zadawanie pytań do przedlożonego dokumentu.
Wobec braku uwag i pytań ze strony radnych Przewodnicząca Rady stwierdziła, że radni
przyjęli bez uwag i wniosków Ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2020 dla Gminy Stara
Biała i przeszła do kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. 16.
W sprawach różnych:
Radny Hubert Murawski:
➢ Poprosił o aktualne informacje nt. modernizacji drogi wojewódzkiej Nr 559 w Maszewie
Dużym.
➢ Ponowił prośbę o przestawienie pojemników na zbiórkę odzieży stojących na
skrzyżowaniu ulic Dębowej i Brzozowej w Maszewie Dużym, które ograniczają
widoczność.
Odpowiedź Wójta:
✓ Dokumentacja jest obecnie procedowana w Delegaturze w Ostrołęce Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Informacje w tej sprawie może uzyskać jedynie
pełnomocnik. Wójt wyjaśnił, że poprosił projektanta o uzyskanie informacji
i przedstawienie stanu prac, aby można je przedstawić radnym.
✓ Podjęte zostały rozmowy z firmami, które ustawiły pojemniki na używaną odzież na terenie
gminy w celu uzgodnienia stosownych miejsc do ich usytuowania.
9/11

Radna Monika Turowska-Burczyńska:
➢ Poprosiła o informacje na temat ul. Bunikiewicza w Nowych Proboszczewicach.
➢ Zapytała, czy znana jest już koncepcja zadania realizowanego w ramach funduszu
sołeckiego w miejscowości Nowe Proboszczewice.
Odpowiedź Wójta:
✓ Projektant w porozumieniu z wydziałem architektury w Starostwie Powiatowym ustalił że
projekt zostanie zmieniony, dostosowany do wymogów rozporządzenia dotyczącego dróg
publicznych. Mamy nadzieję, że zostanie to zaakceptowane i zostanie wydana decyzja
ZRID
✓ Zadanie zostało zlecone projektantowi. Przedstawiono kilka propozycji zagospodarowania
terenu. Aktualnie oczekujemy na opinię konserwatora zabytków nt. propozycji. Opinia
powinna być wydana najpóźniej w czerwcu br.
Radna Mirosława Wojtalewicz:
➢ Zapytała, na jakim etapie jest opracowanie dokumentacji projektowej ul. Bankowej
w miejscowości Biała.
➢ Zapytała, na jakim etapie jest projekt linii oświetleniowej przy ul. Kordeckiego
w miejscowości Biała.
➢ Zapytała, na jakim etapie jest realizacja przejścia dla pieszych na ul. Kordeckiego (droga
powiatowa) przy Top Market w miejscowości Biała.
Odpowiedź Wójta:
✓ Dokumentacji dot. ul. Bankowej jest na etapie procedowania ZRID-u w Starostwie
Powiatowym.
✓ Na oświetlenie przy ul. Kordeckiego jest uzyskane pozwolenie na budowę. Wkrótce
zostanie ogłoszony przetarg na realizację.
✓ Wójt wyjaśnił, że nie ma informacji dot. realizacji przejścia dla pieszych na
ul. Kordeckiego, gdyż za realizację odpowiedzialny jest Zarząd Dróg Powiatowych.
Natomiast postara się uzyskać informacje w tej sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady Jan Sieradzki:
➢ Zapytał, czy podjęto działania w celu pomocy mieszkańcowi Miłodroża, na którego działkę
spływa woda opadowa z nowo wybudowanej drogi.
➢ Zapytał, kiedy rozpocznie się przebudowa ul. Płockiej.
➢ Zapytał, na jakim etapie jest opracowanie dokumentacji projektowej Włoczewo –
Kamionki.
➢ Poprosił o informacje nt. ptasiej grypy.
Odpowiedź Wójta:
✓ W ciągu najbliższych dni zostaną podjęte działania.
✓ Ul. Płocka jest w trakcie projektowania.
✓ Został złożony wniosek do Starostwa o wydanie zgody na realizacje inwestycji drogowej.
✓ Wójt poinformował, że ogniska ptasiej grypy wystąpiły w sąsiedniej gminie Bielsk
(w miejscowościach Pęszyno i Ciachcin). W związku z tym na terenie Gminy Stara Biała
19 miejscowości stanowi obszar zagrożony i są to: Biała, Bronowo Kmiece, BronowoZalesie, Dziarnowo, Kamionki, Kowalewko, Kruszczewo, Miłodróż, Nowe Bronowo,
Nowe Draganie, Nowe Trzepowo, Ogorzelice, Srebrna, Stara Biała, Stare Draganie,
Włoczewo, Nowe Proboszczewice, Stare Proboszczewice i Trzebuń. Obszar zagrożony to
teren w promieniu 10 km od ogniska ptasiej grypy. Mieszkańcy gminy Stara Biała,
odpowiednio zabezpieczyli swój drób i zastosowali się do zakazów, dzięki czemu na
terenie gminy do tej pory nie było żadnego ogniska ptasiej grypy.
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Radna Iwona Kraska:
➢ Zapytała, na jakim etapie jest budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Srebrna
i Kobierniki.
Odpowiedź Wójta:
✓ Zadania powinny zostać zrealizowane w bieżącym roku.
Przewodnicząca Rady:
➢ Zapytała, na jakim etapie jest projektowanie ul. Łącznej (drogi gminnej Maszewo –
Maszewo Duże).
➢ Zwróciła uwagę na inwestycję realizowaną na osiedlu przy granicy z miastem,
w miejscowości Maszewo. Mieszkańcy niepokoją się, że prace realizowane są na trzech
drogach wewnętrznych jednocześnie i obawiają się, że za chwilę nie będzie miejsca nawet
na zaparkowanie samochodu. Poprosiła aby wykonywać drogi stopniowo, dokończyć
jedną, potem rozpocząć następna, aby nie spowodować paraliżu.
Odpowiedź Wójta:
✓ Wójt wyjaśnił, że aktualnie trwają prace przy opracowaniu map podziałowych i trwa
procedura dotycząca uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
Wiceprzewodniczący Rady:
➢ zwrócił uwagę na ogłoszenie w aktualnościach na stronie internetowej Urzędu Gminy dot.
szerokopasmowego Internetu. Poinformował, że mieszkańcy mają problem ze zgłaszaniem
zapotrzebowania na usługi internetowe do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, korzystając
z linku zamieszczonego w ogłoszeniu.
Przewodnicząca Rady:
➢ poinformowała, że do Rady Gminy wpłynęła kolejna skarga na działalność Wójta dot.
utrzymania drogi gminnej w miejscowości Nowa Biała i przekazała skargę Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji celem przeanalizowania podniesionych zarzutów i zajęcia stanowiska.
➢ Poprosiła o zorganizowanie, w miarę możliwości, sesji Rady Gminy, dającej możliwość
sołtysom jak i zainteresowanym mieszkańcom uczestnictwa w obradach Rady Gminy.
Ad. 17.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XXIV
Sesji Rady Gminy Stara Biała.

Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Lewandowska

Protokołowała:
Małgorzata Bornińska
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