P R O T O K Ó Ł Nr XXI/09
z XXI Sesji Rady Gminy Stara Biała
odbytej w dniu 3 września 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.
Informacja o przebiegu wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2009 roku oraz
informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za
I półrocze 2009 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy
Stara Biała przez osoby prawne lub fizyczne.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji punktów gier na
automatach o niskich wygranych na terenie gminy Stara Biała.
11. Podjęcie uchwały w sprawie opinii projektu uchwały o likwidacji Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na
finansowanie planowanego deficytu Gminy Stara Biała na 2009 rok.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad.
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Ad. 1
XXI sesję Rady Gminy Stara Biała otworzył Jan Wrześniewski – Przewodniczący
Rady Gminy. Stwierdził, Ŝe zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 14 radnych,
co stanowi quorum, wobec czego Rada moŜe obradować i podejmować prawomocne
uchwały.
Przewodniczący Rady przywitał wszystkich uczestników przybyłych na sesję,
radnych, sołtysów i gości zaproszonych.
Listy obecności w załączeniu do protokołu.
Obrady rozpoczęły się o godz. 915 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.
Radny Władysław Mikołajczyk zgłosił wniosek, aby z porządku obrad zdjąć pkt.11
dotyczący podjęcia uchwały w sprawie opinii projektu uchwały o likwidacji
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej. Radny
argumentował, iŜ do podjęcia w/w uchwały powinna być załączona opinia Komisji
Polityki Społecznej, a na chwilę obecną takiej nie ma. Ponadto, zdaniem radnego
Mikołajczyka, z uwagi na powagę tematu, powinien on zostać uprzednio omówiony
na posiedzeniach Komisji Rady Gminy.
Wójt wyjaśnił zasadność podjęcia tej uchwały i poprosił o niezdejmowanie pkt. 11
z porządku obrad.
Kierownik SP ZOZ w Starej Białej zamierza przekształcić SP ZOZ w Niepubliczny
ZOZ. Podjęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie pozytywnej opinii dotyczącej
uchwały w sprawie likwidacji SP ZOZ tak naprawdę rozpoczyna publiczną dyskusję
na ten temat.
Nie ma obawy, Ŝe mieszkańcy gminy będą musieli jeździć do ośrodka zdrowia poza
terenem gminy. Proces przekształcenia jest tak zaplanowany, aby jednego dnia
skończył działalność SP ZOZ, a następnego dnia rozpoczął działalność NZOZ.
Przekształcenie SP ZOZ na NZOZ właściwie leŜy w interesie mieszkańców,
poniewaŜ w innym przypadku moŜe dojść do sytuacji, kiedy nie będzie chętnych
lekarzy do pracy w SP ZOZ ze względu na niskie wynagrodzenie. W SP ZOZ
wynagrodzenia są regulowane przez rozporządzenie MZiOS, natomiast w NZOZ te
uregulowania prawne nie obowiązują, co umoŜliwia kształtowanie wynagrodzenia
w sposób rynkowy. Jedyne ograniczenie stanowi kontrakt z NFZ.
Wobec braku innych uwag i wniosków Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
wniosek radnego Władysława Mikołajczyka.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania: „za” głosował 1 radny
„przeciw” głosowało 12 radnych
„wstrzymujący się” był 1 radny
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe wniosek radnego Władysława Mikołajczyka nie
został przyjęty.
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Porządek obrad przyjęto większością głosów (13 głosów „za”, 1 głos „przeciw”).
Ad. 3
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, Ŝe radni wraz z zaproszeniami otrzymali
projekt protokołu z posiedzenia XX sesji Rady Gminy. Następnie zapytał radnych,
czy zgłaszają uwagi i zastrzeŜenia do protokołu.
Radny Mariusz Downarowicz zgłosił uwagę dotyczącą zapisu interpelacji w sprawie
budowy spalarni odpadów w m. Maszewo. Zwrócił się z prośbą, aby zapis: „ Na jakim
etapie jest sprawa budowy spalarni odpadów w m. Maszewo?” zastąpić zapisem:
„Czy m. Maszewo jest brana pod uwagę do budowy spalarni odpadów?”.
Radni nie wnieśli innych uwag, wobec czego Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt protokołu z XX sesji z naniesioną poprawką.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Protokół przyjęto jednogłośnie (14 głosów „za”).
Ad. 4
Wójt Gminy złoŜył informację o pracach w okresie między sesjami:
• Wójt przedstawił informacje dotyczące Zakładu Utylizacji Odpadów
Komunalnych w Kobiernikach. Na wniosek ZUOK – u toczą się trzy
postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowych:
1. dotyczące podwyŜszenia kwater do składowania odpadów,
2. dotyczące odgazowywania obecnie eksploatowanych kwater,
3. dotyczące budowy nowej kwatery do składowania odpadów.
− Urząd Gminy wydał pozytywną decyzję środowiskową na
odgazowywanie istniejących niecek z odpadami.
− W sprawie podwyŜszenia obecnie eksploatowanych niecek została
wydana decyzja negatywna. Podstawowym argumentem tej decyzji jest
problem odorów, z którymi Zakład nie moŜe się uporać. ZUOK od tej
decyzji wniósł odwołanie do SKO. Trwają teŜ rozmowy z prezydentem
Piotrem Zawidzkim w sprawie rozwiązania tego problemu.
− W sprawie budowy niecki w rynnie kobiernickiej zlecone zostało
dodatkowe
opracowanie
opinii
Państwowemu
Instytutowi
Geologicznemu w Warszawie dotyczące oceny moŜliwości lokalizacji
niecki w tym miejscu. Decyzja zostanie wydana po uzyskaniu tej opinii.
• Aktualnie w Urzędzie trwają procedury administracyjne dotyczące lokalizacji
na terenie gminy Stara Biała wiatraków.
W m. Kruszczewo wydana została decyzja o lokalizacji celu publicznego,
tj. lokalizacji dwóch małych wiatraków. Decyzja jest prawomocna.
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w Markach k/ Warszawy złoŜyło
wniosek do SKO o stwierdzenie niewaŜności w/w decyzji, uzasadniając go
tym, Ŝe elektrowni wiatrowych nie moŜna traktować jako realizacji celu
publicznego.
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Druga lokalizacja to m. Stara Biała, gdzie złoŜony jest wniosek o lokalizację
dwóch wiatraków o mocy do 1 MW kaŜdy. Aktualnie Inwestor odwołał się do
SKO w sprawie negatywnej decyzji środowiskowej. Decyzja ta została wydana
wskutek negatywnej opinii Starosty Płockiego, który negatywnie zaopiniował
wniosek ze względu na brak miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Lokalizacja w m. Kamionki została zakwestionowana przez mieszkańców
m. MiłodróŜ. Odbyło się spotkanie Inwestora z mieszkańcami m. Kamionki
i MiłodróŜ. Wypracowano pewien kompromis w sprawie lokalizacji i procedura
administracyjna w tej sprawie będzie kontynuowana.
• Wójt poinformował Radę Gminy o przebiegu rozpoczętych inwestycji:
– Budowa drogi wojewódzkiej Nr 559 – ze względu na występujące
kłopoty z uzgodnieniami z właścicielami nieruchomości – inwestycja
nie została rozpoczęta. Aktualnie posiadamy kompletną dokumentację
techniczną na odcinek 44 + 600 ÷ 45 + 735 i będziemy wspólnie
z MZDW występować do Wojewody o pozwolenie na budowę. Na
pozostały odcinek, ze względu na brak zgód właścicieli nieruchomości
przyległych oraz nieuregulowane stany prawne niektórych
nieruchomości, pozwolenie na budowę będzie realizowane według
tzw. specustawy.
– Remont budynku szkoły w m. Wyszyna – przedłuŜył się termin
wykonania dokumentacji technicznej rozbudowy. Jest to spowodowane
koniecznością wykonania ekspertyzy fundamentów. W wyniku tych
badań i konsultacji stwierdzono konieczność wzmocnienia
fundamentów, a takŜe wymianę stropu nad starszą częścią budynku.
W tej sytuacji pojawiła się koncepcja o całkowitym zburzeniu części
starszej budynku i pobudowania go na nowo. Tu jednak pojawia się
kolejny problem – nowo budowane sale lekcyjne nie mogą mieć
powierzchni mniejszej niŜ 50 m2 , a w przypadku szkoły w Wyszynie –
tak duŜe sale są zbędne.
– Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brwilno – we wrześniu powinien być
ogłoszony przetarg na realizację tego zadania.
– Budowa drogi Srebrna – Kobierniki – wkrótce uprawomocni się decyzja
o pozwoleniu na budowę, zatem niebawem tez zostanie ogłoszony
przetarg, który wyłoni wykonawcę inwestycji.
• Wójt przedstawił sytuację dotyczącą pobytu w miejskich przedszkolach dzieci
sześcioletnich zameldowanych na terenie gminy Stara Biała. W ubiegłym roku
szkolnym, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy, „sześciolatki” nie były
objęte dofinansowaniem przez gminę. Skutecznym wyjściem z sytuacji
okazało się przemeldowanie rodzica wraz z dzieckiem na teren m. Płocka, co
w konsekwencji prowadziło do uzyskania dofinansowania z budŜetu miasta.
W tym roku problem pojawia się ponownie z tym, Ŝe w chwili obecnej jest troje
dzieci sześcioletnich, którym nie przysługuje dofinansowanie. Być moŜe
zasadne jest w tym przypadku odstąpienie od realizacji podjętej decyzji
i przyznanie dotacji na pobyt tych dzieci w miejskich przedszkolach.
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• Wkrótce zostanie ogłoszony nabór wniosków do RPO dotyczący
termomodernizacji budynków uŜyteczności publicznej. Wójt przedstawił
Radzie Gminy propozycję, aby przygotować stosowny wniosek
uwzględniający wykonanie docieplenia budynku szkoły w Maszewie DuŜym
oraz w Starych Proboszczewicach, a takŜe budynku Urzędu Gminy wraz
z zamontowaniem na nim baterii słonecznych.
• Wkrótce powinien zostać uruchomiony kurs autobusu linii nr 18 do bramy
PKN ORLEN przez m. Nowa Biała.
• Wójt poinformował o zlikwidowaniu w Białej apteki. Przyczyną takiego stanu
było nieuiszczanie opłat z tytułu najmu przez właścicielkę apteki. Gmina
wystąpiła równieŜ do sądu z wnioskiem o zwrot naleŜnych kosztów. Wkrótce
zostanie ogłoszony przetarg na wynajem lokalu od Urzędu Gminy
z przeznaczeniem na aptekę.
• W sprawie Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej
odbyło się posiedzenie sądu. Zdaniem sądu - strony powinny porozumieć się
we własnym zakresie. Pozew gminy został odrzucony. Sąd stwierdził, iŜ co
prawda termin rozpoczęcia budowy minął, to nie minął termin zakończenia
inwestycji. Wystąpiliśmy o uzasadnienie wyroku i wtedy podejmiemy decyzję
o ewentualnej apelacji.
• Na etapie końcowym są prace planistyczne związane ze sporządzeniem
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Maszewo.
W najbliŜszym okresie projekt w/w planu zostanie wyłoŜony do publicznego
wglądu.
Przewodniczący Rady spytał, czy ktoś z radnych ma zapytania i uwagi do
przedstawionego sprawozdania.
Radny Stanisław Wiśniewski spytał, kiedy zostanie ogłoszony przetarg na
przeprowadzenie remontu budynku szkoły w m. Wyszyna oraz – kiedy rozpoczną się
prace przy budowie drogi gminnej w m. Kobierniki.
Wójt wyjaśnił, iŜ warunkiem ogłoszenia przetargu na wykonanie remontu budynku
szkoły jest posiadanie pełnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W chwili
obecnej dokumentacja ta nie jest jeszcze kompletna.
Odnośnie budowy drogi gminnej – w najbliŜszym czasie zostanie ogłoszony przetarg.
Ad. 5
Przewodniczący poszczególnych komisji złoŜyli sprawozdania z odbytych posiedzeń
w okresie między sesjami.
W okresie tym odbyło się jedno wspólne posiedzenie komisji, którego tematyką było
omówienie inwestycji i utrzymania dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich
połoŜonych na terenie gminy. Ponadto radni zwiedzili równieŜ Zakład Utylizacji
Odpadów Komunalnych w Kobiernikach i zapoznali się z prowadzoną tam
technologią segregacji i składowania odpadów.
Dodatkowym „punktem” wyjazdowego posiedzenia był wjazd na teren
PKN Orlen S.A.
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W okresie międzysesyjnym kaŜda komisja spotkała się jeden raz. Tematyką
omawianą na posiedzeniach była analiza wykonania budŜetu za I półrocze
2009 roku. Na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej omawiane takŜe było
przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego.
O godzinie 1100 Przewodniczący Rady ogłosił pól godziny przerwy w obradach.
O godzinie 1130 wznowiono obrady.
Ad. 6
W punkcie „Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi”
poruszono następujące tematy:
Radny Andrzej Wojciechowski:
• Prośba
o
przedłuŜenie
kursu
autobusu
linii
Nr
11
do
m. Nowe Proboszczewice ze względu na dojeŜdŜające do szkoły dzieci. Taka
moŜliwość pojawiła się w związku z zakończeniem budowy drogi powiatowej
Dziarnowo – Stare Proboszczewice.
Radny Włodzimierz Kajkowski:
• Prośba o przedłuŜenie kursu autobusu linii Nr 16 do m. Włoczewo.
• W imieniu mieszkańców sołectwa Trzebuń – prośba o ustawienie tablicy
informacyjnej z nazwą miejscowości przy ul. Włoczewskiej.
• Prośba o wyrównanie nawierzchni na ul. Polnej w m. Nowe Proboszczewice.
Radny Mariusz Downarowicz:
• Podziękował za rozbiórkę wiaty przystankowej w m. Brwilno.
• Prośba o naprawę zasilania energetycznego studni, które zostało uszkodzone
po letnich wichurach w m. Brwilno.
• PoniewaŜ rosnące przy drogach topole zagraŜają bezpieczeństwu
uŜytkownikom dróg być moŜe naleŜy zastanowić się nad przygotowaniem
kompleksowej wycinki tych drzew.
• Prośba o naprawę nawierzchni na drodze przy wjeździe do lasu
w m. Maszewo DuŜe.
• Na jakim etapie jest budowa boiska Orlik w m. Maszewo DuŜe?
Radny Władysław Mikołajczyk:
• Podziękował
za
interwencję
przy
budowie
ul.
Modrzewiowej
w m. Nowe Proboszczewice.
• Czy Zarząd Dróg Wojewódzkich wyraził opinię na temat ustawienia wiaty
przystankowej?
Radny Marek Krajewski:
• Podziękował dyrektorom szkół oraz p. Łabędzkiemu za udostępnienie
pomieszczeń podczas pobytu młodzieŜy włoskiej w ramach wymiany
międzynarodowej.
• Prośba o przesunięcie słupa w drodze wewnętrznej w m. Maszewo DuŜe.
Radny Stanisław Wiśniewski:
• Ponowił prośbę o ustawienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
w m. Ulaszewo.
• Prośba o naprawę drogi koło p. Wodnickiego.
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• Prośba o usunięcie pozostałości instalacji po studni głębinowej przy
drodze powiatowej.
Radny Wojciech śółtowski:
• Ponowił prośbę o ustawienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów przy
stacji uzdatniania wody w m. Biała.
• Kiedy będzie realizowane oświetlenie uliczne w Draganiu? Prośba
o wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Biała przy drodze powiatowej.
Radny Piotr Rutkowski;
• Czy zamówione zostały wiaty przystankowe i kiedy będą one ustawiane?
Radna Anna Kozinska:
• Ilu zgód właścicieli nieruchomości brakuje na wejście w teren z budową drogi
wojewódzkiej 559?
• Na jakim etapie jest przygotowywanie dokumentów do dalszej budowy drogi
Nr 559?
Odpowiedzi Wójta:
• Na pytanie radnego Andrzeja Wojciechowskiego:
 Powszechnie wiadomo, ze z usług Komunikacji Miejskiej korzysta
coraz mniej ludzi, zatem zasadność prośby jest wątpliwa. Być moŜe
faktycznie naleŜy uruchomić kilka kursów próbnych w celu dokonania
rozeznania tej kwestii.
• Na pytanie radnego Włodzimierza Kajkowskiego:
 Sprawa ustawienia tablicy informacyjnej zostanie przekazana do
Zarządu Dróg Powiatowych.
 Ulica Polna zostanie naprawiona, jeśli faktycznie jest taka potrzeba.
• Na pytanie radnego Mariusza Downarowicza:
 Jeśli studnia jest w dalszym ciągu potrzebna, to zasilanie elektryczne
zostanie naprawione.
 Rosnące przy drogach wojewódzkich i powiatowych topole faktycznie
powinny być usunięte. Jednak wymaga to wniosków zarządców dróg
w tej sprawie do Urzędu Gminy. podejmiemy rozmowy, Ŝeby
przynajmniej część tych drzew w najbliŜszym czasie usunąć.
 Droga w m. Maszewo DuŜe zostanie naprawiona niezwłocznie.
 Wkrótce zostanie rozstrzygnięty przetarg na budowę Orlika.
• Na prośbę radnego Stanisława Wiśniewskiego:
 Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów zostaną ustawione
w m. Ulaszewo w najbliŜszym czasie. Zostaną one przestawione
z m. Nowe Proboszczewice.
 Jeśli jest potrzeba naprawy drogi w kierunku rzeki, to zostanie to
wykonane.
 Pozostałość instalacji po studni zostanie usunięta.
• Na pytanie radnego Wojciecha śółtowskiego:
 W ciągu miesiąca zostanie ogłoszony przetarg na budowę oświetlenia
ulicznego.
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 Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów zostaną umieszczone przy
przepompowni w m. Biała w najbliŜszym czasie (przeniesione zostaną
z m. Nowe Proboszczewice).
• Na pytanie radnego Piotra Rutkowskiego:
 Wiaty przystankowe nie zostały jeszcze zakupione. Ich ustawienie
uwarunkowane jest uzyskaniem pozytywnej opinii przez specjalnie
powoływaną do tego celu komisję.
• Na pytanie radnej Anny Kozińskiej:
 Do wejścia w teren z budową drogi Nr 559 brakuje jednej zgody
właściciela nieruchomości. Z przeprowadzonych rozmów wynika, iŜ
zgodę tę pozyskamy.
 W październiku przekaŜemy kompletną dokumentację do MZDW w celu
wystąpienia do Wojewody o decyzję na realizacje inwestycji na
pozostały odcinek tj. od szkoły do granicy gminy.

Ad. 7
Radni zapoznali się z informacją o przebiegu wykonania budŜetu gminy za I półrocze
2009 roku oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za I półrocze
2009 roku.
Ad. 8
Przewodniczący Rady przedłoŜył radnym projekt uchwały w sprawie zmian
w budŜecie gminy.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe wszyscy radni dostali projekt uchwały i poprosił
o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wójt wyjaśnił na czym polegają wprowadzone zmiany oraz zasadność
wprowadzania ich do budŜetu.
Radny Mariusz Downarowicz zaproponował, aby na wspólnym posiedzeniu komisji
przeanalizować realizację Planu Rozwoju Lokalnego.
Wobec braku innych propozycji i 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 ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych na terenie gminy Stara Biała przez osoby prawne lub fizyczne
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe wszyscy radni dostali projekt uchwały i poprosił
o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wójt przedstawił zasady funkcjonowania i finansowania punktów przedszkolnych.
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. 10
Przewodniczący Rady przedłoŜył radnym projekt uchwały w sprawie wydania opinii
o lokalizacji punktów gier na automatach o niskich wygranych na terenie gminy
Stara Biała.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe wszyscy radni dostali projekt uchwały i poprosił
o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wójt wyjaśnił, iŜ zgodnie z art. 30 ustawy o grach i zakładach wzajemnych punkty
gry na automatach o niskich wygranych mogą być usytuowane w lokalach
gastronomicznych, handlowych lub usługowych, oddalonych co najmniej 100 m od
szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych oraz ośrodków kultu
religijnego.
Po zbadaniu sprawy stwierdzono, Ŝe w/w sklepy spoŜywczo-przemysłowe spełniają
wymogi, w zakresie odległości od jednostek wymienionych w powyŜszym artykule.
Radni argumentowali, Ŝe umiejscowienie automatów do gry, w sklepach objętych
wnioskiem, moŜe doprowadzić do pogorszenia stanu bezpieczeństwa w tych
obiektach.
Sklepy spoŜywcze w Bronowie - Zalesiu, Białej i Kamionkach są prowadzone
jednoosobowo, zatem nie ma moŜliwości zapewnienia porządku i bezpieczeństwa
pracy w takim obiekcie.
W tym zakresie prowadzący sklep moŜe mieć mniejszą moŜliwość zwrócenia uwagi
na zachowanie małoletnich, którzy zgodnie z przepisami ustawy nie mogą
uczestniczyć w grach na automatach o niskich wygranych.
Proponują zaopiniować ją negatywnie.
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 opinii projektu
uchwały o likwidacji Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Białej.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe wszyscy radni dostali projekt uchwały i poprosił
o zabieranie głosu w tej sprawie.
Głos na temat projektu uchwały zabrała kierownik SP ZOZ – Urszula Oleśkiewicz –
Kiciak. Wyjaśniła ona zasady przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Zakład Niepubliczny. Przekształcenie SP ZOZ w NZOZ jest
korzystne zarówno dla pacjentów jak i właścicieli jednostki. Obecnie inne NZOZ – y
stwarzają lepsze warunki płacowe dla lekarzy i pielęgniarek. Coraz trudniej jest
zatrzymać kadrę w SP ZOZ, gdyŜ tu ustalone są odgórnie tabele płacowe. Poza tym
dla pacjenta warunki korzystania z usług nie ulegają zmianom i „przejście” z SP ZOZ
do NZOZ adbywa się automatycznie bez konieczności korzystania z usług
9

medycznych w ośrodkach zdrowia na terenie innych gmin. Zapis o świadczeniu usług
przez NZOZ w Gozdowie i NZOZ w Brudzeniu DuŜym jest czysto formalny.
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 zaciągnięcia
kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu Gminy Stara Biała
na 2009 rok.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe wszyscy radni dostali projekt uchwały i poprosił
o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wójt wyjaśnił, iŜ zaciągnięcie komercyjnego kredytu jest niezbędne, gdyŜ stan
środków finansowych na koncie Urzędu Gminy jest niewystarczający, by pokryć
koszty realizowanych inwestycji.
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
Zapytanie i wolne wnioski.
• Radny Stanisław Wiśniewski zwrócił się z prośbą o wykonanie projektu
i przesunięcie pętli autobusowej o 900 m dalej w kierunku m. Ulaszewo.
Obecne usytuowanie pętli autobusowej stwarza zagroŜenie dla
bezpieczeństwa parkujących, którzy dowoŜą dzieci do szkoły.
• Przewodniczący Rady Jan Wrześniewski zaproponował, aby ze względu na
wspólna tematykę 8 września br. zorganizować wspólne posiedzenie
wszystkich komisji.
• Radny Mariusz Downarowicz zaproponował, aby zbliŜone tematy były
omawiane na wspólnych posiedzeniach komisji.
• Sołtys m. Nowe Trzepowo Stanisław Mokrzki zwrócił się z zapytaniem, kto
zwołuje zebranie sołeckie. Wójt wyjaśnił, iŜ do zwołania zebrania sołeckiego
upowaŜniony jest sołtys i rada sołecka.
Ad. 14
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął
posiedzenie o godz. 1330.
Przewodniczący Rady
/-/ Jan Wrześniewski
Protokolant
Joanna Finkowska - Prusak
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