P R O T O K Ó Ł Nr XIX/09
z XIX Sesji Rady Gminy Stara Biała
odbytej w dniu 23 kwietnia 2009 r.
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Przyjecie protokołu z poprzedniej sesji.
Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
Sprawozdanie przewodniczących komisji o pracach w okresie między sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy
Stara Biała.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2009.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie czynności
związanych ze zbyciem zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Stara Biała, będącej w wieczystym uŜytkowaniu połoŜonej
w m. Maszewo DuŜe.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie czynności
związanych
ze
zbyciem
niezabudowanej
nieruchomości
połoŜonej
w m. Nowe Proboszczewice.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie czynności
związanych ze zbyciem niezabudowanej nieruchomości i udzielenie bonifikaty
od ceny ustalonej dla niezabudowanej nieruchomości połoŜonej
w m. Maszewo DuŜe.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie czynności
związanych z nieodpłatnym nabyciem przez gminę Stara Biała gruntu
połoŜonego w m. Maszewo DuŜe.
13. Podjęcie
uchwały
w
sprawie
zatwierdzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała w obszarze działek
numer ewidencyjny 36/11, 36/19, 36/20, w m. Mańkowo.
14. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenie opłat za dostarczanie wody
i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Stara Biała.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad
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Ad. 1
XIX 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 zaproponował zmiany polegające na wprowadzeniu po punkcie
6 punktu 7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności GOPS. Punktowi 8 zaś nadać
treść: Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za 2008 rok oraz
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy
Stara Biała.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie propozycje zmian wniesionych przez
Wójta.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Poprawki zgłoszone przez Wójta przyjęto jednogłośnie (15 głosów „za”).
Radny Władysław Mikołajczyk zaproponował, aby po punkcie 15 wprowadzić punkt
16. Sprawozdanie Wójta Gminy Stara Biała z przebiegu współpracy Gminy
z organizacjami pozarządowymi za rok 2008.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Władysława
Mikołajczyka.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wniosek przeszedł większością głosów ( 14 głosów „za”, 1 „wstrzymujący się”).
Radni nie wnieśli innych uwag ani wniosków do porządku obrad, wobec czego
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrado
następującej treści:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Przyjecie protokołu z poprzedniej sesji.
Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
Sprawozdanie przewodniczących komisji o pracach w okresie między sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
Rozpatrzenie sprawozdania z działalności GOPS
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8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za 2008 rok oraz
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy
Stara Biała.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2009.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie czynności
związanych ze zbyciem zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Stara Biała, będącej w wieczystym uŜytkowaniu połoŜonej
w m. Maszewo DuŜe.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie czynności
związanych
ze
zbyciem
niezabudowanej
nieruchomości
połoŜonej
w m. Nowe Proboszczewice.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie czynności
związanych ze zbyciem niezabudowanej nieruchomości i udzielenie bonifikaty
od ceny ustalonej dla niezabudowanej nieruchomości połoŜonej
w m. Maszewo DuŜe.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie czynności
związanych z nieodpłatnym nabyciem przez gminę Stara Biała gruntu
połoŜonego w m. Maszewo DuŜe.
14. Podjęcie
uchwały
w
sprawie
zatwierdzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała w obszarze działek
numer ewidencyjny 36/11, 36/19, 36/20, w m. Mańkowo.
15. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenie opłat za dostarczanie wody
i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Stara Biała.
16. Sprawozdanie Wójta Gminy Stara Biała z przebiegu współpracy Gminy
z organizacjami pozarządowymi za rok 2008.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Zakończenie 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 XVIII sesji Rady Gminy. Następnie zapytał radnych,
czy zgłaszają uwagi i zastrzeŜenia do protokołu.
Radny Marek Krajewski zgłosił, iŜ zwracając się na poprzedniej sesji o naprawę
dróg w m. Maszewo DuŜe miał na uwadze drogę za boiskiem szkolnym równoległą
do ul. Szkolnej przy szkole, tymczasem w protokole zapisane jest inaczej.
Radny Władysław Mikołajczyk zwrócił uwagę na błędny zapis w protokole
dotyczący boiska Orlik. W protokole zapisane zostało: „Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie wniosek o lokalizację boiska Orlik w m. Wyszyna, podczas gdy
właściwe powinno być sformułowanie: „Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
wniosek o lokalizację boiska Orlik w m. Biała”.
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Radny Włodzimierz Kajkowski zgłosił, iŜ w projekcie uchwały dotyczącej zmiany
planu miejscowego terenów przy Orlenie nie była określona stawka opłaty
planistycznej.
Wójt wyjaśnił, Ŝe rzeczywiście tak było ale w uchwale ta stawka została określona
w wys.30%.
Radni nie wnieśli innych uwag, wobec czego Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt protokołu z XVIII sesji z naniesionymi poprawkami.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Protokół przyjęto jednogłośnie (15 głosów „za”).
Ad. 4
Wójt Gminy złoŜył informację o pracach w okresie między sesjami:
• Kanalizacja sanitarna w Brwilnie realizowana jest zgodnie z harmonogramem
a nawet z pewnym wyprzedzeniem. Prawdopodobnie inwestycja zostanie
zakończona do końca czerwca b.r. W najbliŜszych dniach zostanie podpisana
umowa z WFOSiGW w Warszawie na dofinansowanie tej inwestycji
w wys. 800 tys. zł.
• Uzgodniono z MZDW wykonanie w 2009 roku odcinka drogi o dł. 500 mb. Od
km 44+600 – 45+100. zlecona została aktualizacja dokumentacji technicznej
na tym odcinku. W czerwcu dokumentacja zostanie przekazana do MZDW,
który wystąpi o pozwolenie na budowę. Pozostały zakres dokumentacji będzie
wykonany w oparciu o tzw. specjalną ustawę drogową. Do końca czerwca
powinien zostać ogłoszony przetarg na wykonawstwo odcinka drogi 44+600 45+100.
• Na przełomie maja i czerwca powinny zostać ogłoszone przetargi
na realizację dróg osiedlowych w Maszewie DuŜym i Mańkowie.
• Aktualnie kończona jest dokumentacja na rozbudowę szkoły w Wyszynie
i w najbliŜszym czasie zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie tej
rozbudowy.
• Budowa stadionu w Nowych Proboszczewicach została rozpoczęta. Koszt
całkowity 4 894 797,82 zł. Wykonawca deklaruje wykonanie robót w roku
2009 za kwotę około 3 mln zł. Istnieje zatem potrzeba znalezienia
w tegorocznym budŜecie 2 mln zł.
• W związku z przetargiem na budowę ul. Modrzewiowej w Nowych
Proboszczewicach istnieje konieczność zwiększenia wydatków na ten cel
o 560 tys. zł. Alternatywą jest uniewaŜnienie przetargu, ale istnieje małe
prawdopodobieństwo, Ŝe nowy przetarg spowoduje zmniejszenie tej kwoty.
Zdaniem Wójta naleŜy zwiększyć wydatki na budowę tej ulicy.
• Gmina otrzymała oficjalną informację o zakwalifikowaniu się do realizacji
boiska w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012”. W dniu 31.03.2009 r.
ZłoŜony został w Ministerstwie Sportu i Turystyki wymagany wniosek. NaleŜy
ostatecznie określić miejsce budowy Orlika i przystąpić do realizacji.
• W sprawie Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej
w Płocku został przygotowany pozew do sądu o stwierdzenie niewaŜności aktu
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notarialnego
przekazującego
spółdzielni
grunty
budowlane
w Maszewie DuŜym w wieczyste uŜytkowanie. Ze względu na wysokość sporu
opłata sądowa wynosi 100 tys. zł. Jeśli nie będzie uwag, Wójt uzna, Ŝe jest
zgoda na wystąpienie z pozwem do Sądu.
• Gmina otrzymała informację, Ŝe w budŜecie Województwa Mazowieckiego są
pieniądze na realizację melioracji Sikórz – Kamionki II etap VIII
w wys. 700 tys. zł.
• W związku z pojawiającymi się w prasie informacjami dotyczącymi lokalizacji
budowy instalacji do termicznej utylizacji odpadów komunalnych w rejonie
oczyszczalni ścieków w Maszewie, Wójt wyjaśnił, iŜ temat jest dopiero w fazie
rozeznań i naleŜy do niego podejść ze spokojem. ZUOK Kobierniki zlecił firmie
konsultingowej dokonanie analizy SWOT, czyli określenia mocnych i słabych
stron planowanej inwestycji w 4 miejscach. Do lokalizacji inwestycji brane są
pod uwagę następujące lokalizacje: Kobierniki, Maszewo, Płocki Park
Przemysłowo – Technologiczny oraz teren PKN ORLEN. W przypadku
pojawiania się takich informacji Wójt poprosił o zachowanie spokoju, poniewaŜ
Ŝadne decyzje w tej sprawie nie zapadły.
• Gmina zadeklarowała dofinansowanie zakupu dwóch samochodów
osobowych dla Posterunku Policji w Starej Białej. Komenda Wojewódzka
Policji przedstawiła propozycję porozumienia w tej sprawie z kwotą
dofinansowania pojazdów w wysokości 44 tys. zł.
• ZłoŜony został wniosek do PROW-u na budowę dwóch świetlic wiejskich
w m. Bronowo – Zalesie i Dziarnowo. Ogłoszone zostały przetargi, ich wyniki
znane będą w maju.
• 4 maja br. ogłoszony zostanie nabór wniosków przez PROW-u na komponent:
Usługi dla Ludności – gospodarka wodno - ściekowa. Istnieje moŜliwość
pozyskania funduszy na sfinansowanie kolejnego etapu budowy kanalizacji
sanitarnej w m. Brwilno.
• Zarząd Samorządu Województwa Mazowieckiego ogłosił ranking projektów
zgłoszonych do RPO – budowa dróg gminnych. Projekt Związku Gmin
Regionu Płockiego, w którym gmina Stara Biała uczestniczy, został bardzo
wysoko oceniony, zatem jest duŜe prawdopodobieństwo, iŜ gmina otrzyma
dotację na realizację inwestycji: budowa drogi Nowa Biała – Mańkowo oraz
budowa drogi Srebrna – Kobierniki.
• W maju zostanie ogłoszony nabór wniosków, bez preselekcji, na oświatę.
Gmina zamierza złoŜyć 3 wnioski:
– Rozbudowa budynku szkoły w m. Wyszyna wraz z zagospodarowaniem
terenu przy szkole,
– Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w m. Maszewo DuŜe
wraz z rozbudową budynku szkoły,
– Budowa stadionu sportowego w Nowych Proboszczewicach wraz
z rozbudową budynku szkoły w Starych Proboszczewicach.
• Gmina rozpoczyna realizację programu utylizacji azbestu. Będzie on odbywał
się przez Związek Gmin Regionu Płockiego, gdyŜ poprzez wspólne działanie
znacznie obniŜają się koszty realizacji programu.
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• Powiat Płocki podjął decyzję o zwiększeniu wydatków na remonty
i modernizację dróg powiatowych przy załoŜeniu współfinansowania tych
zadań z gminami. Na terenie Gminy Stara Biała została wytypowana droga
powiatowa na odcinku Stare Draganie - Nowe Bronowo – Bronowo Kmiece –
Kruszczewo.
• Na ukończeniu jest sprawa uruchomienia dodatkowego kursu autobusu linii
Nr 18 przez Mańkowo – Nowa Biała w kierunku do bramy PKN Orlen.
• W związku z rozpoczętą budową stadionu sportowego w Nowych
Proboszczewicach, pojawił się problem z nielegalnym wywoŜeniem śmieci
przez mieszkańców gminy. Dotychczas były one składowane równieŜ
nielegalnie na terenie, gdzie obecnie trwa budowa. W chwili obecnej
mieszkańcy szukają innego miejsca na składowanie odpadów. Świadczy to
o znikomej świadomości mieszkańców w zakresie gospodarowania odpadami.
Konieczna jest zatem, w dalszym ciągu, akcja edukacyjna w tym zakresie.
Przewodniczący Rady spytał, czy radni mają pytania o złoŜonego sprawozdania
przez Wójta.
Radny Mariusz Downarowicz spytał, czy w najbliŜszym czasie będzie realizowana
inwestycja polegająca na budowie II etapu kanalizacji sanitarnej w m. Brwilno.
Wójt wyjaśnił, iŜ gmina będzie składać stosowny wniosek na tę inwestycję do
PROW-u na komponent: Usługi dla Ludności – gospodarka wodno – ściekowa.
Przygotowywane są w tej sprawie dokumenty i najprawdopodobniej w lipcu zostanie
ogłoszony przetarg na realizację tej inwestycji.
Na pytanie radnego Stanisława Wiśniewskiego dotyczącego terminu ogłoszenia
przetargu i rozpoczęcia prac remontowo – budowlanych budynku szkoły
w m. Wyszyna, Wójt odpowiedział, iŜ obecnie trwa przygotowywanie procedur
związanych z przetargiem. W momencie dostarczenia kompletu dokumentacji
zostanie ogłoszony przetarg i wyłoniony wykonawca. Inwestycja musi być tak
poprowadzona, aby przez okres wakacji zakończyć najwaŜniejsze roboty, by moŜliwe
był normalne funkcjonowanie szkoły na dzień 1 września 2009 roku.
Radny Piotr Rutkowski zgłosił, Ŝe w związku z likwidacją nielegalnego wysypiska
śmieci w Nowych Proboszczewicach, mieszkańcy gminy zaczynają wyrzucać odpady
do pobliskich rowów, m.in. w Kruszczewie.
Ad. 5
Przewodniczący poszczególnych komisji złoŜyli sprawozdania z odbytych posiedzeń
w okresie miedzy sesjami.
Komisja Rewizyjna w okresie międzysesyjnym spotkała się dwa razy. Tematyką
spotkań była
– Ocena działalności GOPS za 2008.
– Ocena działalności słuŜby zdrowia w 2008 roku.
– Zapoznanie się z informacją o współpracy z organizacjami pozarządowymi.
– Analiza sprawozdania z wykonania budŜetu gminy Stara Biała za rok 2008
i wypracowanie wniosków dla Rady Gminy.
– Ocena informacji z realizacji uchwał Rady Gminy za 2008 i 2009 rok.
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Komisja BudŜetowa spotkała się w okresie międzysesyjnym jeden raz. Tematyką
omawianą na posiedzeniu była:
– Analiza sprawozdania finansowego za 2008 rok.
– Sprawozdanie o przebiegu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.
Komisja Polityki Społecznej w okresie międzysesyjnym obradowała dwa razy.
Poruszono następujące tematy:
– Analizowanie i kontrola zadań z zakresu porządku publicznego, ochrony
środowiska
i ochrony przeciwpoŜarowej.
– Wydatkowanie środków na realizację GPPA w 2008 roku.
– Analizowanie sprawozdania finansowego za 2008 rok.
– Sprawozdanie o przebiegu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi
– Analizowanie i kontrola zadań z zakresu porządku publicznego.
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają zastrzeŜenia lub zapytania do
złoŜonych sprawozdań.
Radny Stanisław Wiśniewski zapytał, czy przesunięcie środków finansowych
przeznaczonych na budowę drogi Srebrna – Kobierniki na budowę ul. Modrzewiowej
w Nowych Proboszczewicach oznacza rezygnację z pierwszej inwestycji?
Wójt wyjaśnił, iŜ nie ma mowy o rezygnacji z w/w przedsięwzięcia, poniewaŜ
inwestycja ta będzie dofinansowana z RPO.
Radny Włodzimierz Kajkowski podziękował Komisji BudŜetowej za pozytywne
rozpatrzenie wniosku dotyczącego wykonania doświetlenia skrzyŜowania ulic
Bielskiej z Włoczewską w m. Stare Proboszczewice.
Radny Piotr Rutkowski zapytał, ile było pozytywnie rozpatrzonych podań
o umorzenie podatku rolnego i na jakie kwoty umorzenia te opiewały?
Wójt wyjaśnił, iŜ rozpatrywane podania o umorzenie podatku dotyczyły podatku od
środków transportowych, a nie podatku rolnego.
Ad. 6
W punkcie „Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi”
poruszono następujące tematy:
Radny Stanisław Wiśniewski:
• Czy zlecone zostało opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w m. Ludwikowo i Wyszyna.
Radny Marek Krajewski:
• Prośba o ułoŜenie płyt betonowych przy drodze w osiedlu p. Wiśniewskiego
oraz na drodze równoległej do ul. Szkolnej w m. Maszewo DuŜe.
• Jak wygląda sprawa przesunięcia słupa energetycznego przy posesji
w m. Maszewo DuŜe 51?
• Prośba o przesunięcie przystanku autobusowego w m. Maszewo DuŜe.
• Prośba o zamontowanie światła na zasadzie przycisku w miejscu przejścia dla
pieszych w obrębie Zespołu Szkół w Maszewie DuŜym.
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Radny Piotr Rutkowski:
• Prośba o takie ustawienie lampy oświetleniowej w rejonie PWSZ w Nowym
Trzepowie, by strumień światła skierowany był na przystanek autobusowy.
Radny Wojciech śółtowski:
• Prośba o wybudowanie chodnika przy ul. Sienkiewicza w Białej.
• Prośba o postawienie słupa ogłoszeniowego w Białej niedaleko sklepu oraz
ustawienia tablicy informacyjnej przy stacji uzdatniania wody w Białej.
• Prośba o ustawienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w m. Biała.
• Prośba o dokonanie podziału gruntów w Białej (teren od mostu do kościoła).
Radny Mariusz Downarowicz:
• Prośba o ustawienie tablicy informacyjnej z poprawną nazwą miejscowości
Brwilno.
• Prośba o rozebranie przystanku betonowego.
Odpowiedzi Wójta:
• Na pytanie radnego Stanisława Wiśniewskiego:
 Temat wykonania dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej został
wstępnie omówiony. Zakupiono mapy i zlecono wykonanie projektu
p. GraŜynie Dzięglewskiej. Na przełomie czerwca i lipca dokument
powinien być gotowy. W kwestii budowy kanalizacji sanitarnej –
problem jest w miarę prosty, gdyŜ nie będzie budowana oczyszczalnia
ścieków. Planowane jest odprowadzania ścieków do kanalizacji
sanitarnej w Maszewie DuŜym, a następnie do oczyszczalni ścieków
w Płocku. W kwestii odprowadzenia wód deszczowych planowane są
2 rozwiązania:1- w kierunku lasu w stronę Brwilna; 2 – w kierunku
Wierzbicy. Takie rozwiązanie wiąŜe się z lokalizacją osadników
i separatorów.
Wójt poinformował równieŜ, iŜ w ramach poszukiwania moŜliwości
realizacji inwestycji zlecono wykonanie dokumentacji niezbędnej do
utworzenia na terenie gminy tzw. aglomeracji.
• Na prośbę radnego Marka Krajewskiego:
 UłoŜenie płyt na skrzyŜowaniu dróg osiedlowych z drogą wojewódzką
Wójt przyjął jako wniosek do realizacji.
 W sprawie usunięcia słupa energetycznego - sprawę naleŜy sprawdzić.
W tym momencie trudno powiedzieć na jakim jest ona etapie.
 Inwestycja budowy drogi wojewódzkiej w tym rejonie zakłada
przesunięcie zatoki autobusowej, zatem temat zostanie załatwiony po
zakończeniu w/w inwestycji.
 Propozycja budowy sygnalizacji świetlnej w miejscu przy szkole
w Maszewie DuŜym zostanie zgłoszona do Zarządcy drogi
wojewódzkiej.
• Na prośbę radnego Piotra Rutkowskiego:
 PoniewaŜ słupy oświetleniowe w tym rejonie są dość daleko odsunięte
od ulicy, nie jest moŜliwe takie nakierowanie lampy, aby doświetlała
ona przystanek autobusowy. Zatem wykonanie doświetlenia
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przystanku autobusowego wiąŜe się z podjęciem inwestycji. Po
dokonaniu rozeznania w terenie, zapadnie decyzja, czy zasadne jest
zajmowanie się danym przedsięwzięciem.
• Na prośbę radnego Wojciecha śółtowskiego:
 Sama budowa chodnika nie jest przedsięwzięciem kosztownym, wiąŜe
się ona jednak z przebudową linii energetycznej, a to juŜ pociąga za
sobą zdecydowanie większe koszty. Ponadto chodnik jest
zlokalizowany przy drodze powiatowej i dlatego naleŜy to traktować
jako zadanie inwestycyjne.
 Słup ogłoszeniowy być moŜe uda się zakupić z funduszy
przeznaczonych na wyposaŜenie miejsc i lokali wyborczych przy okazji
wyborów do Parlamentu Europejskiego. Jeśli chodzi o tablicę
informacyjną temat wymaga zastanowienia się, czy naleŜy ich ilość
zwiększać ponad to, co jest rozmieszczone aktualnie. Poza tym Wójt
poinformował, Ŝe wszelkie informacje systematycznie i na bieŜąco
zamieszczane są na stronie internetowej Urzędu Gminy.
 Jeśli będzie moŜliwość tzn. będą wolne pojemniki zostaną ustawione
przy stacji uzdatniania wody.
 Sprawa uregulowania pasa drogi została podjęta. Sprawdzone
zostanie, na jakim jest etapie.

Kierownik Posterunku Policji w Starej Białej - Zdzisław Dybiec zwrócił się
z prośbą o pozytywne ustosunkowanie się do prośby o dofinansowanie zakupu
samochodów dla Posterunku Policji w Starej Białej.
O godzinie 1125 Przewodniczący Rady Jan Wrześniewski ogłosił 20 minut przerwy
w obradach.
O godzinie 1145 wznowiono obrady.
Ad. 7
Przewodniczący Rady poinformował, iŜ radni wraz z zaproszeniami na sesję
otrzymali sprawozdanie z działalności GOPS i poprosił o pytania do tego tematu.
Wobec braku pytań i wątpliwości sprawozdanie zostało jednomyślnie przyjęte przez
Radę Gminy.
Ad 8.
Przewodniczący Rady przedłoŜył sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za
2008 rok oraz projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy
Stara Biała.
Przewodniczący Rady przedstawił radnym Uchwałę Nr 46/2009/P Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 marca
2009 r. w sprawie wydania pozytywnej opinii o przedłoŜonych przez Wójta Gminy
Stara Biała sprawozdaniach z wykonania budŜetu za 2008 rok. Przewodniczący
Rady oświadczył takŜe, Ŝe Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie
budŜetu za 2008 roku i wnioskuje o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
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Przewodniczący Rady poinformował równieŜ, Ŝe Uchwałą Nr 102/2009/P z dnia
14 kwietnia 2009 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie wyraziła
pozytywną opinię o przedłoŜonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Stara Biała
wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Kopia Uchwał
Regionalnej Izby Obrachunkowej i wniosek Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady poprosił radnych o zabieranie głosu w tej sprawie.
Radni nie mieli Ŝadnych pytań i nie wnieśli uwag, zatem Przewodniczący Rady
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie (15 głosów „za”).
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę
Nr 150/XIX/09 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy
Stara Biała.
Ad. 9
Przewodniczący Rady przedłoŜył radnym projekt uchwały w sprawie zmian
w budŜecie na 2009 rok.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe wszyscy radni dostali projekt uchwały i poprosił
o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wójt wyjaśnił, iŜ wprowadzenie zmian w budŜecie polega na zwiększeniu deficytu
o 560 tys. zł. celem zabezpieczenia pełnej kwoty na inwestycję dotyczącą budowy
ul. Modrzewiowej w Nowych Proboszczewicach.
Kolejna zmiana w budŜecie dotyczy sfinalizowania sprawy budowy boiska Orlik. Wójt
wyjaśnił, iŜ biorąc pod uwagę wszystkie aspekty lokalizacji boiska, najlepszym
miejscem do usytuowania obiektu sportowego jest teren przy Zespole Szkół
w m. Maszewo DuŜe. Przewodniczący Rady, Radna Anna Kozińska, Radny Mariusz
Downarowicz oraz Radny Stanisław Wiśniewski poparli propozycję Wójta.
Radny Wojciech śółtowski zgłosił wniosek, aby boisko Orlik zlokalizowane zostało
w m. Biała.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Wojciecha
śółtowskiego dotyczący zlokalizowania boiska Orlik w m. Biała.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” głosowało 3 radnych
„wstrzymujący się” było 2 radnych,
„przeciw” głosowało 10 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe wniosek zgłoszony przez Radnego Wojciecha
śółtowskiego nie został przyjęty, zatem boisko Orlik usytuowane będzie
w m. Maszewo DuŜe.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian
w budŜecie z naniesionymi poprawkami:
1. Zwiększenie deficytu budŜetowego o 560 tys. zł z przeznaczeniem na budowę
ul. Modrzewiowej w Nowych Proboszczewicach,
2. Wpisanie do budŜetu poprawki dotyczącej lokalizacji budowy boiska Orlik
w m. Maszewo DuŜe.
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W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” głosowało 12 radnych
„wstrzymujący się” było 2 radnych,
„przeciw” głosowało 1 radnych
Uchwałę przyjęto większością głosów.
Ad. 10
Przewodniczący Rady przedłoŜył radnym projekt uchwały w sprawie wyraŜenia
zgody na dokonanie czynności związanych ze zbyciem zabudowanej nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Stara Biała, będącej w wieczystym uŜytkowaniu
połoŜonej w m. Maszewo DuŜe.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe wszyscy radni dostali projekt uchwały i poprosił
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. 11
Przewodniczący Rady przedłoŜył radnym projekt uchwały w sprawie wyraŜenia
zgody na dokonanie czynności związanych ze zbyciem niezabudowanej
nieruchomości połoŜonej w m. Nowe Proboszczewice.
Wobec braku pytań i innych propozycji 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 wyraŜenia
zgody na dokonanie czynności związanych ze zbyciem niezabudowanej
nieruchomości i udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej dla niezabudowanej
nieruchomości połoŜonej w m. Maszewo DuŜe
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe wszyscy radni dostali projekt uchwały i poprosił
o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wójt poinformował Radę Gminy, Ŝe projekt uchwały w tej sprawie przedkładany jest
z uwagi na fakt, iŜ niegdyś działka ta była przekazana nieodpłatnie na rzecz Gminy
Stara Biała przez krewnych obecnych wnioskodawców.
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. 13
Przewodniczący Rady przedłoŜył radnym projekt uchwały w sprawie wyraŜenia
zgody na dokonanie czynności związanych z nieodpłatnym nabyciem przez gminę
Stara Biała gruntu połoŜonego w m. Maszewo DuŜe
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Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe wszyscy radni dostali projekt uchwały i poprosił
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. 14
Przewodniczący Rady przedłoŜył radnym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała w obszarze
działek numer ewidencyjny 36/11, 36/19, 36/20, w m. Mańkowo.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe wszyscy radni dostali projekt uchwały i poprosił
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. 15
Przewodniczący Rady przedłoŜył radnym projekt uchwały w sprawie uchwalenia
opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Stara Biała.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe wszyscy radni dostali projekt uchwały i poprosił
o zabieranie głosu w tej sprawie.
Radny Wojciech śółtowski przedstawił propozycję stawek opłat za dostarczaną
wodę.
Stawka opłaty
Grupa

Grupy odbiorców

j.m.

netto

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA DOSTARCZONĄ WODĘ
Grupa A
Grupa B

Gospodarstwa domowe i indywidualne
gospodarstwa rolne
Jednostki działalności produkcyjnej i
usługowej (przedsiębiorstwa, sklepy, zakłady
przemysłowe, budownictwo, transport itp.)

zł/m

3

1,73

zł/m

3

2,59

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ODPROWADZONE ŚCIEKI
Grupa A
Grupa B

Gospodarstwa domowe i indywidualne
gospodarstwa rolne
Jednostki działalności produkcyjnej i
usługowej (przedsiębiorstwa, sklepy, zakłady
przemysłowe, budownictwo, transport itp.)

zł/m

3

2,62

zł/m

3

3,27

WYSOKOŚĆ OPŁATY ABONAMENTOWEJ
Grupa A
Grupa B

Gospodarstwa domowe i indywidualne
gospodarstwa rolne
Jednostki działalności produkcyjnej i
usługowej (przedsiębiorstwa, sklepy, zakłady
przemysłowe, budownictwo, transport itp.)

zł/punkt
pom./kwartał

2,81

zł/punkt
pom./kwartał

2,81

Wójt zapoznał radnych ze stawkami proponowanymi przez poszczególne komisje.
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Grupa

Grupy odbiorców

j.m.

Stawka opłaty
K.
K. Pol.
K.
BudŜetowa
Społecznej
Rewizyjna
netto

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA DOSTARCZONĄ WODĘ
Grupa
A

Grupa
B

Gospodarstwa domowe i
indywidualne gospodarstwa
rolne
Jednostki działalności
produkcyjnej i usługowej
(przedsiębiorstwa, sklepy,
zakłady przemysłowe,
budownictwo, transport itp.)

zł/m

3

zł/m

3

1,80

1,80

1,73

2,59

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ODPROWADZONE ŚCIEKI
Grupa
A

Grupa
B

Gospodarstwa domowe i
indywidualne gospodarstwa
rolne
Jednostki działalności
produkcyjnej i usługowej
(przedsiębiorstwa, sklepy,
zakłady przemysłowe,
budownictwo, transport itp.)

zł/m

3

zł/m

3

3,00

2,80

2,62

3,27

WYSOKOŚĆ OPŁATY ABONAMENTOWEJ
Grupa
A

Grupa
B

Gospodarstwa domowe i
indywidualne gospodarstwa
rolne
Jednostki działalności
produkcyjnej i usługowej
(przedsiębiorstwa, sklepy,
zakłady przemysłowe,
budownictwo, transport itp.)

zł/punkt
pom./kwartał

zł/punkt
pom./kwartał

3,00

3,00

2,81

2,81

Wniosek radnego Wojciecha śółtowskiego, jak zauwaŜyła Radna Anna Kozińska,
jest zatem wnioskiem wypracowanym przez Komisję Polityki Społecznej.
Wobec braku innych wniosków Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
wniosek radnego Wojciecha śółtowskiego.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” głosowało 8 radnych
„wstrzymujący się” było 7 radnych,
„przeciw” głosowało 0 radnych
Przewodniczący rady stwierdził, Ŝe wniosek radnego Wojciecha śółtowskiego został
przyjęty większością głosów.
Wobec braku pytań ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
projekt uchwały z naniesiona poprawką.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie (15 głosów „za”).
Ad. 16
Wójt przedłoŜył radnym sprawozdanie z przebiegu współpracy Gminy
z organizacjami pozarządowymi za rok 2008. Sprawozdanie przyjęto jednomyślnie.
13

Ad. 17.
Zapytanie i wolne wnioski.
• Radny Piotr Rutkowski zaprosił zebranych w imieniu proboszcza Parafii
św. Aleksego w Trzepowie na uroczystość poświęcenia pomnika Mateusza
Talbota, która odbędzie się 17 maja 2009 roku w Trzepowie.
• Przewodniczący Rady odczytał list księdza Henryka Lipki z podziękowaniem
za wsparcie finansowe przy renowacji zabytkowej ambony.
• Sołtys Dziarnowa – p. Andrzej Szpiek zwrócił się z prośbą o ustawienie siatki
zabezpieczającej przy boisku w Dziarnowie z uwagi na fakt, iŜ grające dzieci
często niszczą rosnące w pobliŜu zboŜe.
• Przewodniczący Rady przypomniał radnym o konieczności składania
oświadczeń majątkowych do końca kwietnia br.
• Wójt w imieniu swoim i Zarządu OSP zaprosił zebranych na Gminne Obchody
Dnia StraŜaka do Starych Proboszczewic.
• Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą o wydrukowanie planów
miejscowości z nazwami ulic i rozwieszenie ich na tablicach informacyjnych.
• Radny Władysław Mikołajczyk zwrócił się z prośbą o podsypanie pobocza
w m. Nowe Proboszczewice.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął
posiedzenie o godz. 1325.
Przewodniczący Rady
/-/ Jan Wrześniewski

Protokolant
Joanna Finkowska - Prusak
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