P R O T O K Ó Ł Nr XXXIV/22
z obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Stara Biała,
która odbyła się dnia 28 lipca 2022 r.

Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII 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 2022 – 2032.
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2022 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stara
Biała, w roku szkolnym 2022/2023.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Płock w zakresie realizacji zadania dotyczącego transportu ucznia
niepełnosprawnego w 2022 roku.
Sprawy różne.
Zakończenie obrad.
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Obrady rozpoczęto 28 lipca 2022 o godz. 09:30, a zakończono o godz. 10:42 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.
Przywitała wszystkich uczestników przybyłych na sesję: radnych, Wójta, sołtysów oraz
pracowników Urzędu Gminy.
Stwierdziła, że zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 14 radnych co stanowi quorum,
wobec czego Rada może podejmować prawomocne uchwały.
Następnie poinformowała, że sesja jest rejestrowana za pomocą urządzeń elektronicznych
zapisujących obraz i dźwięk.
Ad. 2.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że radni wraz z zaproszeniem 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, J. Portalski, K. Portalski, M. Przyczka, J. Sieradzki,
Z. Truchlewski, M. Wojtalewicz
NIEOBECNI (1)
M. Turowska-Burczyńska
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (14 głosami „za”) przyjęła
zaproponowany porządek obrad.
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Ad. 3.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni wraz z zaproszeniem na sesję otrzymali
protokół z posiedzenia XXXIII sesji Rady Gminy. Do momentu rozpoczęcia Sesji nie wpłynęła
żadna uwaga. Następnie zapytała radnych, czy mają zastrzeżenia do protokołu.
Wobec braku uwag i zastrzeżeń Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie protokół
z XXXIII 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, J. Portalski, K. Portalski, M. Przyczka, J. Sieradzki,
Z. Truchlewski, M. Wojtalewicz
NIEOBECNI (1)
M. Turowska-Burczyńska
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że protokół z XXXIII Sesji Rady Gminy przyjęto
jednogłośnie (14 głosów „za”).
Ad. 4.
Sprawozdanie Wójta:
- 8 lipca zostały podpisane umowy z Marszałkiem Woj. Mazowieckiego na dofinansowanie
budowy ulicy Polnej w Nowych Proboszczewicach na kwotę 174 tys. zł, na dofinansowanie
zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kamionki w wys. 80 tys. zł oraz
dofinasowanie remontu remizy OSP w Maszewie w wys. 30 tys. zł.
- projekt zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza 2022 „Zostaw auto, wybierz rower
lub na nogach rusz po zdrowie-budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo DużeMańkowo-Nowa Biała” uzyskał 1642 głosy i został zakwalifikowany do realizacji jako drugi
wniosek z podregionu płockiego. Wójt podziękował wszystkim osobom, które przygotowały
wniosek, promowały go i na niego głosowały.
- 15 lipca została podpisana umowa na budowę ulicy Teligi w Maszewie ze spółką Setto
z Warszawy na kwotę 245 323,50 zł z terminem wykonania 5 miesięcy od podpisania umowy
oraz na budowę drogi wewnętrznej w Mańkowie z Zakładem Budowlano-Montażowym
BUDOMONT Sp. jawna Krzysztof Dublicki, Maszewo Duże 1C, 09-400 na kwotę 430 500,00
zł z terminem wykonania 5 miesięcy od podpisania umowy.
- w przetargu na zagospodarowanie terenu w Nowych Proboszczewicach nie zgłosił się żaden
wykonawca. Obecnie podejmowane sa próby znalezienia wykonawcy realizującego w kraju
podobne zamierzenia.
- w trakcie przetargu na budowę jest oświetlenie uliczne w miejscowościach Maszewo Duże,
Ludwikowo, Mańkowo , Srebrna, Biała i Nowa Biała. Prawdopodobnie umowa zostanie
podpisana, chociaż cena jest bardzo wysoka, ponieważ za montaż 71 trzeba zapłacić
922 243,00 zł.
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- w trakcie realizacji jest przetarg na projektowanie żłobka i przedszkola w Maszewie Dużym.
Oferta najkorzystniejsza jest poniżej kwoty przewidzianej w budżecie gminy.
- niestety w przetargu na projektowanie dróg ceny są bardzo wysokie. Prawdopodobnie
podpisana zostanie umowa tylko na projektowanie drogi na granicy Maszewa i Nowej Białej.
W pozostałych przypadkach przetarg zostanie unieważniony i ogłoszony już po raz trzeci
kolejny.
- nie udało sie otrzymać dofinansowania z Polskiego Ładu w ramach naboru trzeciego.
- po dokładnym zważeniu odebranych odpadów od rolników, w dniu 15 czerwca 2022 r. (środa)
na placu w Ogorzelicach obok PSZOK, ustalono, że w naszej gminie zebrano 50,360 Mg
odpadów (folii rolniczej czarnej i białej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po
nawozach oraz opakowań typu Big Bag).
- w dniu 11 lipca została podpisana umowa na demontaż, odbiór, załadunek i transport do
miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienia pokryć dachowych zawierających azbest
z terenu Gminy Stara Biała”.
- w dniu 18 czerwca Zarząd ZGRP podpisał umowę na dostawę 8 samochodów do przewozu
osób. W ramach tej umowy nasza gmina otrzyma 3 samochody: 2 autobusy 35 osobowe i jeden
samochód 9-osobowy do przewozu osób niepełnosprawnych. Udział finansowy gminy to kwota
ok. 261 tys. zł.
- otrzymaliśmy informację od spółki KM Płock o zwiększeniu kosztu wozokilometra od
1 września z 7,24 zł na 7,84 zł. Jest to związane z aktualną sytuacja na rynku paliw. Dla Gminy
oznacza to dodatkowy wydatek w 2022 roku na funkcjonowanie komunikacji miejskiej
w wysokości około 80 tys. zł.
- na etapie rozstrzygania jest przetarg na budowę trzech dróg: Kamionki – Włoczewo, Stara
Biała i Nowe Trzepowo. Jeśli oferent skompletuje dokumenty to umowa zostanie podpisana.
Koszt budowy jest wysoki ale z uwagi na aktualną sytuację na rynku, nie ma żadnej pewności,
że w kolejnym przetargu cena może być mniejsza.
- Zarząd OSP w Wyszynie zgłosił potrzebę wybudowania garażu dla samochodu i sprzętu
strażackiego, ponieważ istniejący garaż jest za mały biorąc pod uwagę aktualne potrzeby.
Przewodnicząca Rady poprosiła radnych o zabieranie głosu i zadawanie pytań w związku
z przedstawionym przez Wójta sprawozdaniem.
 Radny Marek Krajewski poprosił o aktualne informacje dotyczące modernizacji odcinka
drogi wojewódzkiej Nr 559 w Maszewie Dużym.
 Wójt wyjaśnił, że to co było do zrobienia po stronie Gminy zostało wykonane. Została
uzyskana prawomocna decyzja pozwalająca na budowę ul. Mickiewicza. Geodecie został
zlecony podział działek, aby uzupełnić listę działek pod poszerzenie drogi wojewódzkiej.
Natomiast Zarząd Dróg Wojewódzkich aktualnie negocjuje z Energa Operatorem warunki
umowy związane z przebudową linii energetycznej. Wykonawca projektu energetycznego
wykonał go zgodnie z zaleceniami, natomiast w tej chwili oczekuje na podpisanie umów
między MZDW i Energa Operatorem.
 Przewodnicząca Rady Małgorzata Lewandowska zapytała kiedy rozpocznie się budowa
ul. Łącznej.
 Wójt wyjaśnił, że termin na wykonanie wynosi 14 miesięcy i już się rozpoczął.
Przedstawiony przez wykonawcę inwestycji harmonogram prac nie został naruszony.
Zanim rozpoczną się prace drogowe, muszą zostać wycięte drzewa przez Lasy Państwowe.
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Wobec braku kolejnych pytań ze strony radnych Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu
porządku obrad.
Ad. 5.
Przewodnicząca Rady przedłożyła radnym projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2022 – 2032. Poinformowała, że
ww. projekt uchwały, jak również projekty uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetowej Gminy
Stara Biała na 2022 rok były omawiane i analizowane przez Komisję Budżetową na
posiedzeniu, które odbyło się przed rozpoczęciem dzisiejszej sesji. Komisja Budżetowa
wyraziła pozytywna opinię w tej sprawie.
Następnie stwierdziła, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosiła o zabieranie
głosu.
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, J. Portalski, K. Portalski, M. Przyczka, J. Sieradzki,
Z. Truchlewski, M. Wojtalewicz
NIEOBECNI (1)
M. Turowska-Burczyńska
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (14 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 310/XXXIV/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Stara Biała na lata 2022 - 2032 (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).
Ad. 6.
Przewodnicząca Rady przedłożyła radnym projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową
Gminy Stara Biała na 2022 rok. Stwierdziła, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały.
Następnie 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, J. Portalski, K. Portalski, M. Przyczka, J. Sieradzki,
Z. Truchlewski, M. Wojtalewicz
NIEOBECNI (1)
M. Turowska-Burczyńska
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Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (14 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 311/XXXIV/22 zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2022
rok (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).
Ad. 7.
Przewodnicząca Rady przedłożyła radnym projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia
średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stara Biała, w roku szkolnym 2022/2023. Następnie
stwierdziła, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosiła o zabieranie głosu.
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, J. Portalski, K. Portalski, M. Przyczka, J. Sieradzki,
Z. Truchlewski, M. Wojtalewicz
NIEOBECNI (1)
M. Turowska-Burczyńska
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (14 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 312/XXXIV/22 w sprawie w sprawie określenia średniej ceny jednostki
paliwa w Gminie Stara Biała, w roku szkolnym 2022/2023. (uchwała w załączeniu do
niniejszego protokołu).
Ad. 8.
Przewodnicząca Rady przedłożyła radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia z Gminą - Miasto Płock w zakresie realizacji zadania dotyczącego
transportu ucznia niepełnosprawnego w 2022 roku. 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, J. Portalski, K. Portalski, M. Przyczka, J. Sieradzki,
Z. Truchlewski, M. Wojtalewicz
NIEOBECNI (1)
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M. Turowska-Burczyńska
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (14 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 313/XXXIV/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z Gminą - Miasto Płock w zakresie realizacji zadania dotyczącego transportu ucznia
niepełnosprawnego w 2022 roku (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).
Ad. 9.
W sprawach różnych:
Radna Monika Przyczka:
 Zapytała, kiedy nastąpi realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego, tj. remont drogi
gminnej Nr 291327Ww Bronowie-Zalesiu.
 Ponownie poprosiła o doświetlenie Remizy OPS w Bronowie-Zalesiu.
Odpowiedź Wójta:
 Droga zostanie wyremontowana w najbliższych tygodniach siłami własnymi w ramach
bieżącego utrzymania. Niestety nie może zostać wyremontowana na całej długości,
ponieważ w końcowym odcinku przebiega na gruntach prywatnych. Natomiast działka
drogowa jest użytkowana rolniczo.
 Postaramy się to wykonać w najbliższym czasie.
Radny Hubert Murawski:
 Zapytał, czy poczyniono kroki w kierunku realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego
w Maszewie Dużym, tj. opracowanie projektu zagospodarowania terenu rekreacyjno –
wypoczynkowego.
Odpowiedź Wójta:
 Została podpisana umowa z wykonawcą. Koncepcja zagospodarowania jest w trakcie
projektowania.
Wiceprzewodniczący Rady Jan Sieradzki:
 Zapytał, kiedy rozpocznie się budowa drogi gminnej Włoczewo – Kamionki.
 Zapytał, czy w tym roku rozpocznie się budowa ul. Spółdzielczej w miejscowości Stare
Proboszczewice.
Odpowiedź Wójta:
 Wyjaśnił, że być może realizacja budowy drogi Włoczewo – Kamionki rozpocznie sie
w 2022 r., natomiast ostateczny termin wykonania przypada w 2023 r.
Sołtys Nowych Proboszczewic Jan Kozłowski:
 Odniósł się do informacji nt. braku złożonych ofert na zamówienie publiczne dot.
modernizacji terenu zespołu rekreacyjno – wypoczynkowego w Nowych
Proboszczewicach. Zasugerował, że w sołectwie funkcjonują stolarze, którym można
byłoby zaproponować wykonanie elementów drewnianych, za odpłatnością, zamiast szukać
fachowców w Polsce.
 Poprosił o podjęcie kolejnych działań na terenie grodziska w Nowych Proboszczewicach,
np. zamontowanie drewnianych schodów.
Odpowiedź Wójta:
 Stwierdził, że dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej Gminy, więc jeżeli są
lokalni fachowcy - przedsiębiorcy, którzy podejmą się wykonania tego zadania, za
przystępną cenę, mogą zgłosić się do Urzędu.
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 Wyjaśnił, że grodzisko jest zabytkiem i aby móc cokolwiek zrobić na jego terenie, Gmina
musi najpierw uzyskać pozwolenie konserwatora zabytków oraz pozwolenie na budowę,
na podstawie projektu zagospodarowania terenu. Taka inwestycja wiąże się ze sporymi
nakładami finansowymi.
Natomiast zgodnie z planem w okresie jesienno-zimowym kontynuowana będzie wycinka
drzew i krzewów, a także zostanie odtworzona i doprowadzona do użyteczności droga,
która obecnie używana jest przez rolników.
Sołtys Wyszyny Stanisław Wiśniewski:
 Odniósł się do informacji ze sprawozdania Wójta nt. sygnalizowanej potrzeby budowy
garażu przy strażnicy OSP w Wyszynie. Argumentował, że obecny garaż jest za ciasny
nawet aby swobodnie otworzyć drzwi samochodu i poprosił o zabezpieczenie środków na
ten cel w przyszłorocznym budżecie gminy.
Przewodnicząca Rady:
 Stwierdziła, że Rada Gminy niejednokrotnie udowodniła w tej kadencji, że sprzyja
działalności OSP i docenia ją, także również ta kwestia będzie rozstrzygana i brana pod
uwagę przy okazji planowaniu budżetu na przyszły rok.
Sołtys Bronowa-Zalesia Bogdan Jachimowicz:
 Również poprosił o doświetlenie Remizy OSP w Bronowie-Zalesiu.
 Zapytał, kiedy zostanie zakończona realizacja budowy drogi w Bronowie-Zalesiu tzw.
Bronowo Sady.
 Zaproponował, aby w przypadku remontu (w ramach funduszu sołeckiego) drogi gminnej
w Bronowie-Zalesiu, zawrzeć porozumienie z właścicielami gruntów, na których przebiega
aktualnie droga i wyremontować ją w całości.
Odpowiedź Wójta:
 Budowa drogi w Bronowie-Zalesiu powinna zostać zakończona do końca sierpnia. Droga
do tego czasu powinna zostać odebrana.
 Stwierdził, że jest to częsty przypadek, że droga na terenach wiejskich jest wyjeżdżona
w innym miejscu niż działka pod nią przeznaczona. Nie można załatwić sprawy na
podstawie zwykłego porozumienia, tylko musi być uporządkowany stan prawny.
W związku z brakiem kolejnych pytań i uwag ze strony radnych Przewodnicząca Rady przeszła
do kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. 10.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XXXIV
Sesji Rady Gminy Stara Biała.
Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Lewandowska

Protokołowała:
Małgorzata Bornińska
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