P R O T O K Ó Ł Nr XVII/08
z XVII Sesji Rady Gminy Stara Biała
odbytej w dniu 30 grudnia 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 wydatków budŜetu gminy Stara Biała, które w 2008
roku nie wygasają z upływem roku budŜetowego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu gminy Stara Biała na 2009 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie czynności
związanych z nabyciem przez gminę Stara Biała gruntu połoŜonego
w m. Kobierniki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na
2009 rok.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.

Ad. 1
XVII 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. 11 porządku obrad wprowadzić: „punkt 12 –
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad udzielenia
dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy
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
projekt protokołu z posiedzenia XVI sesji Rady Gminy. Następnie zapytał radnych,
czy zgłaszają uwagi i zastrzeŜenia do protokołu.
Radny Wojciech śółtowski zgłosił wniosek o wykreślenie wypowiedzi
Wiceprzewodniczącego Rady Włodzimierza Kajkowskiego: „Ewentualne obawy o złe
wydatkowanie przyznanych funduszy są zatem bezpodstawne”. Zdanie radnego
Wojciecha śółtowskiego poparła radna Anna Kozińska. Wiceprzewodniczący
Rady Włodzimierz Kajkowski stwierdził, iŜ przytoczona wypowiedź jest sensowna
i nie widzi potrzeby wykreślania jej z projektu protokołu. Podobne zdanie wyraził
Przewodniczący Rady Jan Wrześniewski.
Radny Władysław Mikołajczyk zwrócił się z prośbą, aby w protokołach z sesji
zamieszczać informacje dotyczące posiedzeń poszczególnych komisji. Ponadto
zasugerował, aby protokoły z sesji przekazywane radnym, z uwagi na wygodę ich
publikacji w gablotach sołeckich, drukowane były jednostronnie.
Wójt wyjaśnił, iŜ sprawozdania z posiedzeń komisji odczytywane są na
posiedzeniach Rady Gminy wyłącznie w celu informacyjnym dla osób obecnych na
sesji. Nie ma obowiązku ani potrzeby umieszczania ich w protokołach.

Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe zarówno obrady komisji jak i sesje Rady Gminy
są jawne, zetem zainteresowani mieszkańcy mogą uczestniczyć w posiedzeniach.
Radni nie wnieśli innych uwag do protokołu, wobec czego Przewodniczący Rady
poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego Wojciecha śółtowskiego.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania:
„za” głosowało 9 radnych
„wstrzymujący się” było 5 radnych,
„przeciw” głosowało 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe wniosek zgłoszony przez radnego Wojciecha
śółtowskiego dotyczący wykreślenia zdania: „Ewentualne obawy o złe wydatkowanie
przyznanych funduszy są zatem bezpodstawne” przeszedł większością głosów.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt protokołu z XVI sesji
z naniesioną poprawką.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania:
„za” głosowało 13 radnych
„wstrzymujący się” było 2 radnych,
„przeciw” głosowało 0 radnych
Protokół z XVI sesji Rady Gminy Stara Biała przyjęto większością głosów.
Ad. 4
Wójt Gminy złoŜył informację o pracach w okresie między sesjami:
• Głównym zadaniem w okresie międzysesyjnym było opracowanie projektu
budŜetu na 2009 rok.
• Wójt przedstawił sprawozdanie z realizacji inwestycji w 2008 roku. Informacja
stanowi załącznik do protokołu.
• Wójt wyjaśnił, iŜ postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
pn. "Budowa zespołu urządzeń sportowych z obiektami zaplecza sanitarnosocjalnego i infrastrukturą techniczną w Nowych Proboszczewicach – etap I A"
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało uniewaŜnione
z uwagi na fakt, Ŝe w postępowaniu nie złoŜono Ŝadnej oferty niepodlegającej
odrzuceniu.
• W związku z zamiarem wprowadzenia nazewnictwa ulic w m. Biała, zostanie
zorganizowane spotkanie informacyjne dla mieszkańców. Projekty uchwał
w tej sprawie przygotowane zostaną na najbliŜszą sesję Rady Gminy.
Ad. 5
Przewodniczący poszczególnych komisji złoŜyli sprawozdania z odbytych posiedzeń
w okresie miedzy sesjami.
Przewodniczący Rady spytał, czy radni mają zastrzeŜenia do złoŜonych sprawozdań.
Radni nie zgłosili zastrzeŜeń.

Ad. 6
W punkcie „Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi”
poruszono następujące tematy:
Radny Wojciech śółtowski:
• Wniosek o przegłosowanie propozycji umiejscowienia budowy boiska Orlik
2012 w m. Biała lub Stara Biała i uwzględnienie tej inwestycji w projekcie
budŜetu gminy na 2009 rok.
Radny Marek Krajewski
• Prośba o dokonanie przeglądu i wykonanie niezbędnej naprawy instrumentów
muzycznych, z których korzysta Gminna Orkiestra Dęta.
Radna Anna Kozińska:
• Jakie czynności zostały podjęte w sprawie rozwiązania umowy dotyczącej
wieczystego uŜytkowania gruntów Maszewie DuŜym przez Spółdzielnię
Mieszkaniową?
Radny Władysław Mikołajczyk
• Radny wyjaśnił zasady, na podstawie których zorganizował spotkanie sołeckie
z mieszkańcami m. Stare i Nowe Proboszczewice.

Odpowiedzi Wójta:
• W sprawie wniosku złoŜonego przez radnego Wojciecha śółtowskiego:
 Tematem zabezpieczenia środków finansowych w budŜecie gminy oraz
lokalizacją budowy boiska naleŜy zająć się wówczas, gdy będzie
wiadomo, które gminy zakwalifikowały się na dofinansowanie
inwestycji. Na chwilę obecną trudno jest oszacować koszty tego
przedsięwzięcia ze względu na to, iŜ nie wiadomo jakie fundusze
trzeba będzie przeznaczyć na pozyskanie gruntów pod budowę
boiska. W związku z powyŜszym bezzasadne jest wprowadzanie
zmian do projektu budŜetu w tym zakresie.
• Na prośbę radnego Marka Krajewskiego:
 Stan techniczny instrumentów muzycznych, z których korzystają
członkowie Gminnej Orkiestry Dętej sprawdzany jest na bieŜąco.
RównieŜ na bieŜąco wykonywane są drobne jego naprawy.
• Na pytanie radnej Anny Kozińskiej:
 Przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej wystąpili z wnioskiem
o dokonanie podziału nieruchomości. Obecnie trwa postępowanie w tej
sprawie. Z rozmów z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowej
wynika, iŜ jest ona zainteresowana wykupieniem wieczystego
uŜytkowania gruntów. W związku z tym nieruchomość ta zostanie
poddana wycenie. Celem takiego postępowania jest wypowiedzenie
opłaty uŜytkowania wieczystego oraz poznanie rzeczywistej wartości
gruntu. Dalsze ewentualne kroki zostaną poczynione po zapoznaniu
się spółdzielni ze sporządzonym operatem.

Przewodniczący Rady Jan Wrześniewski poddał pod głosowanie wniosek radnego
Wojciecha śółtowskiego dotyczący uwzględnienia w budŜecie gminy na rok 2009
budowy Boiska Orlik 2012 zlokalizowanego w m. Biała lub Stara Biała.
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
Wynik głosowania:
„za” głosowało 5 radnych
„wstrzymujący się” było 1 radnych
„przeciw” głosowało 7 radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe wniosek zgłoszony przez radnego Wojciecha
śółtowskiego nie przeszedł większością głosów.
O godzinie 1110 Przewodniczący Rady Jan Wrześniewski ogłosił 15 minut przerwy
w obradach.
O godzinie 1130 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 wydatków
budŜetu gminy Stara Biała, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku
budŜetowego.
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. 9
Przewodniczący Rady przedłoŜył radnym projekt uchwały w sprawie uchwalenia
budŜetu gminy Stara Biała na 2009 rok.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe wszyscy radni dostali projekt uchwały i prosi
o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wójt poinformował, Ŝe do projektu budŜetu wprowadzono następujące zmiany:

– zwiększono dochody gminy o kwotę 130 000,00 zł. z naleŜnego od Urzędu
Skarbowego podatku VAT za budowę kanalizacji sanitarnej w Brwilnie.
PowyŜsze dochody przeznaczono na poniŜsze wydatki:
– zwiększenie dotacji dla urzędu Miasta Płocka na komunikacje miejską
w kwocie 79 000,00 zł.
– dopłata do karosacji samochodu OSP w kwocie 51 000,00 zł.
– wprowadzono do projektu budŜetu poniŜsze zadania:
– budowa drogi w Mańkowie wraz z oświetleniem do pętli autobusowej
(planowane finansowanie – 700 000,00 zł – kredyt komercyjny).
– Zakup wiaty przystankowej do m. Ogorzelice (finansowane zmniejszonymi
wydatkami na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi
Trzebuń – Dzięgielewo).
Wobec braku pytań i innych propozycji ze strony radnych, Przewodniczący Rady
poddał pod głosowanie projekt uchwały z wprowadzonymi zmianami.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania:
„za” głosowało 15 radnych
„wstrzymujący się” było 0 radnych
„przeciw” głosowało 0 radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe Rada Gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr 131/XVII/08 w sprawie uchwalenia budŜetu gminy Stara Biała
na 2009 rok.
Ad.10
Przewodniczący Rady przedłoŜył radnym projekt uchwały w sprawie wyraŜenia
zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez gminę Stara Biała
gruntu połoŜonego w m. Kobierniki.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe wszyscy radni dostali projekt uchwały i prosi
o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wójt wyjaśnił powody, dla których podejmowana jest uchwała.
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 zatwierdzenia
planów pracy komisji na 2009 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. 12
Przewodniczący Rady przedłoŜył radnym projekt uchwały w sprawie ustalenia
przedmiotu, zakresu oraz zasad udzielania dotacji celowych na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Stara Biała.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe wszyscy radni dostali projekt uchwały i prosi
o zabieranie głosu w tej sprawie.
W związku z uchyleniem przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwały
Nr 121/XVI/08 Rady Gminy Stara Biała w sprawie udzielenia dotacji z budŜetu Gminy
Stara Biała na prace konserwatorskie przy zabytkowej ambonie z kościoła
parafialnego w Brwilnie, gmina Stara Biała, Wójt wyjaśnił, iŜ podjęcie w/w uchwały,
będącej aktem prawa miejscowego jest warunkiem koniecznym do przyznania dotacji
na prace konserwatorskie przy zabytkowej ambonie w kościele w Brwilnie.
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. 13
Zapytania i wolne wnioski.
• Sołtys m. Maszewo – Stanisław Więckowski:
 Czy w roku 2009 będzie kontynuowana zbiórka odpadów typu PET?
 Wniosek o przekazanie sołtysom planu inwestycji przewidzianych na
2009 rok.
• Radny Władysław Mikołajczyk:
 Prośba o uporządkowanie terenu w Nowych Proboszczewicach
• Sołtys m. MiłodróŜ – Czesław Kowalski:
 Na jakim etapie są czynności zmierzające do zmeliorowania gruntów
w m. MiłodróŜ?
• Radny Daniel Bielicki
 Kiedy zostaną zabrane pojemniki do segregacji odpadów z ul. Dębowej
w m. Nowe Proboszczewice?
Odpowiedzi Wójta:
• Na pytanie sołtysa m. Maszewo:
 Zbiórka odpadów typu PET będzie kontynuowana do połowy przyszłego
roku bez zmian, natomiast w drugiej połowie roku planuje się przejście
na workowy system segregacji odpadów.

 Po zatwierdzeniu projektu budŜetu, plan inwestycji na rok 2009 zostanie
przekazany do wiadomości sołtysom.
• Na pytanie sołtysa m. MiłodróŜ:
 Melioracja gruntów rolnych jest zadaniem samorządu województwa.
Podjecie jakichkolwiek czynności niezbędnych do zmeliorowania
gruntów w m. MiłodróŜ uwarunkowane jest wyjściem z inicjatywa
zainteresowanych rolników. Jeśli rolnicy wykaŜą inicjatywę w sprawie
opracowania dokumentacji, wówczas Urząd Gminy ze swojej strony
udzieli wsparcia organizacyjnego i finansowego.
• Na pytanie radnego Daniela Bielickiego:
 Pojemniki zostaną przestawione w inne miejsce, przy czym kaŜda
lokalizacja budzi niezadowolenie najbliŜej mieszkających ludzi.
Ad.14
Wobec wyczerpania porządku obrad o godz. 1220 Przewodniczący Rady Gminy
Stara Biała zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Rady
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