P R O T O K Ó Ł Nr XX/09
z XX Sesji Rady Gminy Stara Biała
odbytej w dniu 9 czerwca 2009 r.
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Przyjęcie protokółu z obrad 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 zmiany uchwały zatwierdzającej „Plan Odnowy
Miejscowości Bronowo-Zalesie”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej „Plan Odnowy
Miejscowości Dziarnowo”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na przystąpienie Gminy do
realizacji przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu i wspólnej z innymi
gminami realizacji Projektu pt. „Modernizacja i przebudowa dróg w Gminach
regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami
dla Gminy Stara Biała na lata 2009 – 2016” wraz z „Programem usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stara Biała na lata 2009 – 2032”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie czynności
związanych
ze
zbyciem
niezabudowanych
działek
połoŜonych
w m. Nowe Proboszczewice.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie czynności
związanych z nabyciem przez Gminę gruntu połoŜonego w m. Stara Biała.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Stara Biała.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie umowy
o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu urządzeń sportowych
w Nowych Proboszczewicach – etap IA” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej oraz ustalenia formy zabezpieczenia.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu
Płockiego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie
gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatku specjalnego Wójtowi Gminy.
20. Zapytania i wolne wnioski.
21. Zakończenie obrad.
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Ad. 1
XX 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.
Wobec braku uwag i wniosków 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 XIX sesji Rady Gminy. Następnie zapytał radnych,
czy zgłaszają uwagi i zastrzeŜenia do protokołu.
Radny Stanisław Wiśniewski zgłosił, iŜ w projekcie protokołu widnieje zapis: „Czy
zlecone zostało opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej
i deszczowej w m. Ludwikowo?”. Tymczasem pytanie dotyczyło inwestycji
w miejscowości Ludwikowo i Wyszyna.
Radni nie wnieśli innych uwag, wobec czego Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt protokołu z XIX sesji z naniesioną poprawką.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Protokół przyjęto większością głosów (14 głosów „za”, 1- „wstrzymujący się”).
Ad. 4
Wójt Gminy złoŜył informację o pracach w okresie między sesjami:
• Wójt przedstawił informacje na temat inwestycji związanych z rokiem
ubiegłym, które zostały ujęte jako wydatki niewygasające z końcem roku 2008.
 Do końca czerwca br. powinno być zakończone wykonanie projektu
technicznego kanalizacji sanitarnej z przepompownią w Ogorzelicach.
Obecnie Gmina oczekuje na wydanie przez Wojewodę decyzji
o warunkach zabudowy.
 Przebudowa wodociągu w m. Brwilno – zakończona i rozliczona.
 Zakończone zostało wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji
sanitarnej w m. Nowa Biała.
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 Wodociągi w m. Nowe Proboszczewice i Brwilno – zakończone
i rozliczone.
 Ze względu na kolizje z gazociągami wysokiego ciśnienia wystąpił
problem z zamontowaniem pomp do podwyŜszenia ciśnienia na sieci
wodociągowej ze stacji w m. Biała. Miało ono być zlokalizowane
w rejonie skrzyŜowania dróg powiatowych w m. Stare Draganie. Całość
przedsięwzięcia, oprócz zaopatrzenia w energię elektryczną, została
zaprojektowana i wiąŜe się z zakupem niewielkiej działki pod
inwestycję. Wstępnie temat jest omówiony z właścicielem działki 96/3
w Nowym Bronowie. Tymczasem kolejnym problemem jest uzyskanie
uzgodnień z Zakładem Energetycznym, gdyŜ procedury te rozciągają
się w czasie. Być moŜe uda się ominąć rurociągi gazowe i tym samym
rozwiąŜe się powstały problem.
 Zakończone zostało projektowanie drogi powiatowej Wyszyna –
Ulaszewo.
 Zakończone zostało projektowanie drogi gminnej Srebrna – Kobierniki.
Obecnie Gmina oczekuje na wydanie decyzji na realizację inwestycji
drogowej.
 Na ukończeniu jest projektowanie ul. J. N. Umińskiego
w m. Stare Proboszczewice.
 Zakończono
projektowanie
parkingu
przy
cmentarzu
w m. Nowe Trzepowo. W najbliŜszym czasie zostanie podpisana
umowa z wykonawcą inwestycji, wyłonionym w wyniku przetargu.
 Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na budowę dróg wewnętrznych
w m. Maszewo DuŜe i m. Mańkowo.
 Miejscowy Plan Zagospodarowania terenu dla strefy Orlen został
zatwierdzony, ogłoszony i funkcjonuje od 31 maja br.
 Miejscowy Plan Zagospodarowania terenu dla m. Maszewo - brak jest
w dalszym ciągu uzgodnienia z Mazowieckim Zarządem Dróg
Wojewódzkich.
 Zakończono budowę oświetlenia w m. Brwilno i Kowalewko.
• Wójt przedstawił informacje na temat inwestycji bieŜących:
 Rozstrzygnięty został przetarg na budowę świetlic wiejskich
w m. Bronowo – Zalesie i m. Dziarnowo.
 25 czerwca br. mija termin składania wniosków do RPO na działanie
7.2. Infrastruktura oświatowa. 19 maja br. Zarząd Województwa
Mazowieckiego wprowadził zmianę polegającą na tym, Ŝe gmina moŜe
złoŜyć tylko jeden wniosek na kwotę nie przekraczającą 10 mln zł.
(10 mln zł = 85% kosztów). Wniosek, który będzie składać
Gmina Stara Biała nosi nazwę: „Wyrównywanie szans edukacyjnych
w Gminie Stara Biała poprzez rozbudowę i modernizację Zespołu Szkół
w Maszewie DuŜym i Starych Proboszczewicach”. Tym samym Gmina
rezygnuje
z
dofinansowania
budowy
stadionu
w m. Nowe Proboszczewice oraz remontu i rozbudowy budynku szkoły
w m. Wyszyna, nie rezygnując z realizacji inwestycji.
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•

•

 Gmina uzyskała dofinansowanie z Totalizatora Sportowego na
realizację inwestycji: "Budowa zespołu urządzeń sportowych
z obiektami zaplecza sanitarno-socjalnego i infrastrukturą techniczną
w Nowych Proboszczewicach – etap I A" w wysokości 1 mln zł.
 Obecnie przygotowywany jest wniosek do PROW działanie:
Gospodarka wodno – ściekowa na dofinansowanie budowy II etapu
kanalizacji sanitarnej w m. Brwilno.
 Ze względu na brak moŜliwości dokonania rozliczenia w bieŜącym roku
inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej Srebrna – Kobierniki,
Gmina proponuje przesunięcie części płatności na rok 2010.
 Na etapie przetargów jest inwestycja polegająca na budowie dwóch
dróg osiedlowych – w m. Maszewo i m. Maszewo DuŜe.
 Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na budowę i remont budynku
szkoły w m. Wyszyna. Obecnie trwa kompletowanie dokumentów, gdyŜ
dokonywane były jeszcze w projekcie zmiany w zakresie
zagospodarowania terenu przy szkole.
 Jeśli tylko uzyskamy zgodę na wejście w teren od Zarządu Dróg
Wojewódzkich, nastąpi powrót do tematu kanalizacji sanitarnej
w m. Mańkowo.
 Starostwo Powiatowe uzyskało kredyt w wysokości 15 mln zł. na
budowę dróg powiatowych. Na terenie gminy Stara Biała wytypowana
została do remontu droga od wiaduktu w m. Nowe Trzepowo do
rozdzielni energetycznej w m. Kruszczewo. Koszt remontu wynosi
1 800 mln zł – przy czym udział Gminy i Starostwa wynosi po 50 %.
W projekcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2009 została
uwzględniona kwota 100 tys. zł na pokrycie kosztów sądowych w sprawie
Płockiej Spółdzielni Lokatorsko – Mieszkaniowej.
Wójt poinformował zebranych o wynikach wyborów do Parlamentu
Europejskiego na terenie Gminy Stara Biała.

Ad. 5
Przewodniczący poszczególnych komisji złoŜyli sprawozdania z odbytych posiedzeń
w okresie między sesjami.
Komisja BudŜetowa spotkała się w okresie międzysesyjnym jeden raz. Tematyką
omawianą na posiedzeniu była:
– Analiza gospodarki wodno – ściekowej.
– Analiza gospodarowania mieniem gminy.
Komisja Polityki Społecznej i Komisja Rewizyjna w okresie międzysesyjnym
obradowała na wspólnym posiedzeniu. Poruszono następujące tematy:
– Ocena informacji o wydatkach w 2008 roku i planach na realizację Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
– Ocena informacji o przeprowadzonych przetargach w 2009 roku.
– Zapoznanie się z informacją o przygotowaniu się klubów sportowych, szkół,
GBP i GOPS do organizacji wypoczynku młodzieŜy w wakacje.
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Na wspólnym posiedzeniu komisji wypracowano wniosek, aby „zobligować
dyrektorów szkół do opracowania tygodniowego programu „Wakacje w szkole”
i dokonać rozeznania, co do ilości uczniów zainteresowanych wzięciem udziału
w nim. Informacje naleŜy przygotować i przedstawić w dniu 9 czerwca br.”
Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej odczytał pismo, które dyrektorzy szkół
złoŜyli do Urzędu Gminy w odpowiedzi na wypracowany na posiedzeniu komisji
wniosek.
Po zapoznaniu się z treścią pisma, radni – Władysław Mikołajczyk, Mariusz
Downarowicz, Włodzimierz Kajkowski, Anna Kozińska, Jan Wrześniewski stwierdzili, Ŝe w dalszym ciągu nie otrzymali informacji, co do ilości uczniów
zainteresowanych spędzaniem wakacji w szkole.
Radny Mariusz Downarowicz stwierdził, iŜ dyrektorzy powinni zachęcić dzieci do
wypoczynku w szkole i wyjść z ciekawą propozycją zajęć.
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe naleŜy ponownie zmobilizować dyrektorów
szkół do rozeznania, jakie jest faktyczne zainteresowanie dzieci spędzaniem wakacji
w szkole.
Ad. 6
W punkcie „Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi”
poruszono następujące tematy:
Radny Mariusz Downarowicz:
• Czy Maszewo jest brane pod uwagę do budowy spalarni odpadów?
Radny Jacek Portalski zasygnalizował, Ŝe w m. Stara Biała systematycznie
niszczone są wiaty autobusowe. Poprosił
komendanta posterunku policji
o zwiększenie policyjnego nadzoru w tym rejonie.
Sołtys m. Maszewo- p. Stanisław Więckowski:
• Na jakim etapie jest sporządzanie Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego m. Maszewo?
• Co faktycznie dzieje się w temacie budowy spalarni odpadów komunalnych
w m. Maszewo?
Odpowiedzi Wójta:
• Na pytanie radnego Mariusza Downarowicza:
 ZUOK Kobierniki zlecił firmie konsultingowej dokonanie analizy
SWOT, czyli określenia mocnych i słabych stron planowanej inwestycji
w 4 miejscach. Do wykonania inwestycji brane są pod uwagę
następujące lokalizacje: Kobierniki, Maszewo, Płocki Park
Przemysłowo – Technologiczny oraz teren PKN ORLEN. PoniewaŜ
Ŝadne decyzje w tej sprawie nie zapadły, naleŜy podejść do tego
tematu ze spokojem, gdyŜ jest to temat odległy w czasie.
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• Na pytanie sołtysa Stanisława Więckowskiego:
 Do zakończenia procedury przyjęcia planu brakuje uzgodnienia planu
z MZDW w Warszawie.
Radny Powiatowy Tadeusz Woźniak poinformował radnych, iŜ Powiat wziął poŜyczkę
w wysokości 15 mln zł na budowę dróg powiatowych.
Radny Włodzimierz Kajkowski zauwaŜył, Ŝe jeszcze w kwietniu zadłuŜenie powiatu
wynosiło 15 mln zł, a w chwili obecnej zadłuŜenie to szacuje się na około 40 mln zł.
O godzinie 1025 Przewodniczący Rady Jan Wrześniewski ogłosił 20 minut przerwy
w obradach.
O godzinie 1045 wznowiono obrady.
Ad 7.
Przewodniczący Rady przedłoŜył radnym projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały zatwierdzającej „Plan Odnowy Miejscowości Bronowo – Zalesie”.
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. 8
Przewodniczący Rady przedłoŜył radnym projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały zatwierdzającej „Plan Odnowy Miejscowości Dziarnowo”.
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. 9
Przewodniczący Rady przedłoŜył radnym projekt uchwały w sprawie zgody na
przystąpienie gminy Stara Biała do realizacji przedsięwzięcia polegającego na
przygotowaniu do realizacji, a następnie – w przypadku uzyskania
współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –
wspólnej realizacji Projektu pt. „Modernizacja i przebudowa dróg w Gminach regionu
płockiego szansą dla ich dynamicznego rozwoju” wraz z Gminą Bodzanów, gminą
Brudzeń DuŜy, Gminą Bulkowo, gminą Drobin, Gminą Gąbin, Gminą Łąck, Gmina
Mała Wieś, Gmina Radzanowo, Gmina Wyszogród i ze Związkiem Gmin Regionu
Płockiego oraz wykonania umowy / porozumienia zawartego z Gminą Bodzanów,
Gminą Brudzeń DuŜy, Gminą Bulkowo, Gminą Drobin, Gminą Gąbin, Gminą Łąck,
Gmina Mała Wieś, Gminą Radzanowo, Gminą Wyszogród i ze Związkiem Gmin
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Regionu Płockiego w celu realizacji tego Projektu zgodnie z zapisami Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
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.10
Przewodniczący Rady przedłoŜył radnym projekt uchwały w sprawie przyjęcia
aktualizacji "Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Stara Biała na lata 2009-2016"
wraz z "Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Stara Biała na lata 2009-2032".
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 niezabudowanych działek
połoŜonych w m. Nowe Proboszczewice.
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. 12
Przewodniczący Rady przedłoŜył radnym projekt uchwały w sprawie wyraŜenia
zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę gruntu
połoŜonego w m. Stara Biała.
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. 13
Przewodniczący Rady przedłoŜył radnym projekt uchwały w sprawie zmian
w Statucie Gminy Stara Biała.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe wszyscy radni dostali projekt uchwały i poprosił
o zabieranie głosu w tej sprawie.
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Stosownych wyjaśnień odnośnie wprowadzonych do statutu zmian dokonała
Sekretarz Gminy.
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 zmian
w budŜecie gminy na 2009 rok.
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 wyraŜenia
zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa
zespołu urządzeń sportowych w Nowych Proboszczewicach - etap I A" ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz ustalenia formy zabezpieczenia.
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. 16 a
Przewodniczący Rady przedłoŜył radnym projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej na rzecz Powiatu Płockiego.
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. 16 b
Przewodniczący Rady przedłoŜył radnym projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej na rzecz Powiatu Płockiego na przebudowę dróg powiatowych.
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.
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W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie (15 głosów „za”).

Ad. 17
Przewodniczący Rady przedłoŜył radnym projekt uchwały w sprawie wyraŜenia
zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe wszyscy radni dostali projekt uchwały i poprosił
o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wójt wyjaśnił radnym zasady „funkcjonowania” funduszu sołeckiego. Stwierdził, Ŝe,
jeśli oczekuje się, aby społeczeństwo było aktywne i uczestniczyło w rozwiązywaniu
problemów gminy, wyodrębnienie funduszu sołeckiego z budŜetu gminy na 2010 rok
jest zasadne, mimo, iŜ z budŜetu państwa gmina otrzyma jedynie 10 % zwrotu
poniesionych wydatków.
Radny Wojciech śółtowski zaproponował krótka przerwę w obradach w celu
skonsultowania tematu z sołtysami.
Przewodniczący Rady uznał propozycję za bezzasadną z uwagi na obecność
sołtysów na sali obrad oraz na ogólne ich rozeznanie w temacie.
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. 18
Przewodniczący Rady przedłoŜył radnym projekt uchwały w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy Stara Biała.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe wszyscy radni dostali projekt uchwały i poprosił
o zabieranie głosu w tej sprawie.
Stosownych wyjaśnień do projektu uchwały dokonała Sekretarz Gminy.
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. 19
Przewodniczący Rady przedłoŜył radnym projekt uchwały w sprawie przyznania
dodatku specjalnego Wójtowi Gminy Stara Biała.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe wszyscy radni dostali projekt uchwały i poprosił
o zabieranie głosu w tej sprawie.
Stosownych wyjaśnień do projektu uchwały dokonała Sekretarz Gminy.
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”).
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Ad. 20
Zapytanie i wolne wnioski.
• Przewodniczący Rady odczytał notatkę ze spotkania w sprawie problemu
z dojazdem do wydzielonych działek w rejonie szkoły w Maszewie DuŜym.
W zasadzie jedynym rozwiązaniem jest wykup dróg od p. Dębowskiego, ale za
taki wykup właściciel Ŝąda kwotę 80 zł/m2.
• Radny Stanisław Wiśniewski zwrócił się z prośbą o ustawienie pojemników do
selektywnej zbiórki odpadów przy posesji p. Sochalewskich w m. Ulaszewo.
• Radny Mariusz Downarowicz ponowił prośbę o ustawienie tablicy
informacyjnej z poprawna nazwą m. Brwilno.
Wójt poinformował, iŜ temat był juŜ kilkakrotnie zgłaszany do Mazowieckiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich.
• Przewodniczący Rady zaproponował, aby zakupić i zamontować piłkochwyty
na boisko w m. Maszewo DuŜe od strony drogi osiedlowej.
• Radny Piotr Rutkowski zwrócił się z prośbą o wykoszenie poboczy przy drodze
powiatowej w m. Nowe Trzepowo
• Wspólne wyjazdowe posiedzenie komisji odbędzie się 23 czerwca br.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął
posiedzenie o godz. 1225.

Przewodniczący Rady
/-/ Jan Wrześniewski

Protokolant
Joanna Finkowska - Prusak
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