P R O T O K Ó Ł Nr XXIV/09
z XXIV Sesji Rady Gminy Stara Biała
odbytej w dniu 29 grudnia 2009 r.
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.
Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.
Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Stara Biała na rok 2010.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności
związanych z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu
położonego w m. Ludwikowo.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady
Gminy na 2010 rok.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.
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Ad. 1
XXIV sesję Rady Gminy Stara Biała otworzył Jan Wrześniewski –
Przewodniczący Rady Gminy. Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w sesji
uczestniczy 15 radnych co stanowi quorum, wobec czego Rada może
obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Przewodniczący Rady przywitał wszystkich uczestników przybyłych na sesję,
radnych, sołtysów i gości zaproszonych. W szczególny sposób powitał Panią
Małgorzatę Purcelewską, uczestniczącą po raz pierwszy w obradach, która
objęła mandat po zmarłym Radnym Powiatowym Tadeuszu Woźniaku.
Listy obecności w załączeniu do protokołu.
Obrady rozpoczęły się o godz. 910 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Ad. 2
Przewodniczący Rady stwierdził, że radni wraz z zaproszeniami otrzymali
projekt porządku obrad. Poprosił o zgłaszanie uwag do proponowanego
porządku obrad.
Wójt Gminy zwrócił się z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad zmian
polegających na wykreśleniu punktu 7. „Podjęcie uchwały w sprawie wydatków
budżetu gminy Stara Biała, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku
budżetowego”, bowiem nad budżetem gminy na 2010 rok procedujemy według
nowej (z dnia 27 sierpnia 2009 r.) ustawy o finansach publicznych, która nie
przewiduje tzw. wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego.
Inwestycje, które nie zostały zakończone w 2009 r. zostaną wpisane do
Uchwały Budżetowej Gminy Stara Biała na rok 2010.
W związku z brakiem innych uwag i propozycji Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie wniosek Wójta Gminy.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” głosowało 15 radnych,
„wstrzymujący się” było 0 radnych,
„przeciw” głosowało 0 radnych.
Wniosek Wójta Gminy został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad uwzględniający
wniosek Wójta Gminy i przedstawiający się następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.
7. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Stara Biała na rok 2010.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności
związanych z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu
położonego w m. Ludwikowo.
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9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady
Gminy na 2010 rok.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” głosowało 15 radnych,
„wstrzymujący się” było 0 radnych,
„przeciw” głosowało 0 radnych.
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie (15 głosów „za”).
Ad. 3
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że radni wraz z zaproszeniami
otrzymali projekt protokołu z posiedzenia XXIII sesji Rady Gminy. Następnie
zapytał radnych, czy zgłaszają uwagi i zastrzeżenia do protokołu.
Radni nie wnieśli uwag, wobec czego Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt protokołu z XXIII sesji.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” głosowało 15 radnych,
„wstrzymujący się” było 0 radnych,
„przeciw” głosowało 0 radnych.
Protokół przyjęto jednogłośnie (15 głosów „za”).
Ad. 4
Wójt Gminy złożył informację o pracach w okresie między sesjami:
● Zakończenie budowy kompleksu sportowego w ramach programu „Moje
boisko - Orlik 2012 przy Zespole Szkół w Maszewie Dużym”.
Orlika właściwie ukończyliśmy co do godziny przed nadejściem zimy, zresztą
zgodnie z umową, wg której roboty miały zostać zakończone do 17 grudnia
2009 r.
Dotacja celowa na Orlika wpłynęła zarówno z Ministerstwa Sportu i Turystyki
jak i z Urzędu Marszałkowskiego.
● Nie zostały rozliczone dwie inwestycje:
1) Budowa drogi powiatowej Dziarnowo-Proboszczewice.
Budowa została zakończona, ale inwestycja będzie miała ciąg dalszy
w 2010 roku, bowiem wtedy zapłacimy wykonawcy.
2) Budowa ul. Modrzewiowej w Nowych Proboszczewicach.
Inwestycja nie została zakończona mimo, że termin umowny minął
30 września 2009 r. Umowa z wykonawcą została rozwiązana.
Za okres od 1 października 2009 r. do 8 grudnia 2009 r. naliczyliśmy
odsetki w wysokości ok. 200 tys. zł.
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Prawdopodobnie na początku przyszłego roku rozpiszemy przetarg
na dokończenie tej inwestycji. Okazuje się, że nie wszyscy wykonawcy są
rzetelni.
● W dużym projekcie drogowym realizowanym przez Związek Gmin Regionu
Płockiego pn „Modernizacja i przebudowa dróg w Gminach regionu Płockiego
szansą ich dynamicznego rozwoju”, składanym w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, pewne
błędy popełniła jedna z gmin (decyzja środowiskowa była wydana po decyzji
o warunkach zabudowy) i to wpłynęło na to, że nie mogliśmy podpisać
umowy i rozliczyć budowy drogi gminnej Nowa Biała-Mańkowo.
W ramach tego projektu wnioskowaliśmy o dofinansowanie budowy dwóch
dróg Gminnych:
1) drogi Nowa Biała – Mańkowo ( już wybudowana),
2) drogi Srebrna-Kobierniki-droga wojewódzka nr 555, której budowa została
rozpoczęta.
● Na etapie oceny merytorycznej (po pozytywnej ocenie formalnej) jest wniosek
złożony do RPO WM pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie
Stara Biała poprzez rozbudowę i modernizację Zespołu Szkół w Maszewie
Dużym i Starych Proboszczewicach”.
W ramach jego uzupełnienia musieliśmy podać procentowy udział dzieci
z terenów wiejskich w danej placówce, której dotyczy projekt w ogólnej liczbie
uczniów w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku
o dofinansowanie, czyli musieliśmy podać ilość dzieci, które uczą się
w Maszewie Dużym a mieszkają na terenie miasta Płocka (prawdopodobnie
są to dzieci osób, które mieszkają na terenie naszej gminy, a nie są jeszcze
zameldowane).
● Obecnie ubiegamy się o decyzję o pozwoleniu na użytkowanie świetlicy
wiejskiej w Bronowie-Zalesiu”.
Po Nowym Roku (do końca lutego) należy wystąpić do Urzędu
Marszałkowskiego z wnioskiem o płatność (75% kosztów kwalifikowanych).
● Zleciliśmy wykonanie projektów docieplenia budynków. Projekty te są
niezbędne do złożenia wniosku dotyczącego termomodernizacji budynków
użyteczności publicznej. Kiedy wnioski będą składane trudno powiedzieć,
jeszcze nie ogłoszono naboru.
W przypadku termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Maszewie
Dużym, budynku Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach oraz
budynku Urzędu Gminy, liderem wniosku będzie Związek Gmin Regionu
Płockiego zaś jednym z partnerów Gmina Stara Biała.
W przypadku Szkoły Podstawowej w Wyszynie liderem będzie Starostwo
Powiatowe w Płocku, zaś partnerem Gmina Stara Biała.
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● Prawdopodobnie przystąpimy do projektu dotyczącego oświetlenia
hybrydowego (tj. połączenia wiatraka z baterią słoneczną).
Ten projekt również zamierzamy realizować wspólnie ze Związkiem Gmin
Regionu Płockiego.
W tym projekcie zamierzamy wykonać około 12 lamp, szczególnie tam, gdzie
Nie ma oświetlenia tradycyjnego, m.in.: na linii nr 16 w Starej Białej
i Miłodrożu, w Bronowie Kmiecym, Kruszczewie, Ogorzelicach, Nowych
Proboszczewicach, w Kobiernikach przed wjazdem na most i być może
jeszcze w paru innych miejscach..
Lampy do oświetlenia hybrydowego są drogie, ale nie ma opłat za energię
elektryczną. Ich montaż ma sens wtedy, gdybyśmy otrzymali 85% dotacji
z RPO.
● Przygotowujemy dokumentację do złożenia wniosku o dofinansowanie
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2010 – Odnowa i Rozwój
Wsi.
Prawdopodobnie wiosną będzie ostatni nabór w ramach tego programu.
Planujemy złożyć dwa wnioski o dofinansowanie tj. na:
1) wykonanie zespołu rekreacyjno-sportowego w m. Biała,
2) wykonanie zespołu rekreacyjno-wypoczynkowego w m. Nowe
Proboszczewice.
● Dwa projekty:
1) remont budynku Ośrodka Zdrowia w Nowych Proboszczewicach
(elewacja);
2) remont świetlicy wiejskiej we Włoczewie,
złożone w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Płockiej zostały wybrane
do dofinansowania.
Łącznie dofinansowanie na ww. projekty wyniesie 41 tys. zł.
● Nie zrealizujemy jednej uchwały (Nr 176/XXI/09 z dnia 3.09.2009) w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego
deficytu na 2009 rok, bowiem nie było potrzeby zaciągania kredytu.
● Mamy kilka dużych inwestycji oczekujących na wsparcie finansowe, m. in.
- duży projekt oświatowy, o którym była mowa wyżej, a który w przyszłym
roku należałoby rozpocząć,
- schetynówka – Budowa drogi gminnej Srebrna –Stara Biała, w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Jesteśmy
na 46. pozycji wniosków ocenionych merytorycznie i jednocześnie czwartą
gminą z tych, które nie otrzymały dofinansowania, ale mają szanse na jego
otrzymanie.
● Czekamy wciąż na rozstrzygnięcie wniosku dotyczącego kanalizacji sanitarnej
w Brwilnie.
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● Złożyliśmy wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o uruchomienie
środków przeznaczonych na 2009 rok na sfinansowanie Budowy Zespołu
Urządzeń Sportowych – I etap w Nowych Proboszczewicach w wysokości
150 tys. zł. Łączna kwota to 1 mln zł.
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają zapytania do sprawozdania
złożonego przez Wójta Gminy.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady zamknął ten punkt porządku
obrad i przeszedł do punktu 5.

Ad. 5
W punkcie „Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi”
poruszono następujące tematy:
Radny Mariusz Downarowicz:
• Zaproponował, aby do nazwy Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego
wprowadzić w przyszłości element z naszej gminy. Temat ponawia,
bowiem już wcześniej z taką propozycją występował. Może w przyszłym
roku należy podjąć kroki w tym kierunku.
Przewodniczący Rady Jan Wrześniewski:
• Stwierdził, że pług Rejonu Drogowego, który odśnieżał w Maszewie
Dużym jezdnię, zgarnął śnieg na pobocze. Miało to miejsce zanim dzieci
szły do szkoły. Dopiero po interwencji drugi pług odśnieżył również
pobocze.
Zapytał, czy ewentualnie ktoś, kto ma pług, mógłby odśnieżać pobocza
w ramach zadań własnych gminy?
Radny Włodzimierz Kajkowski:
• Kilka lat wcześniej podejmowaliśmy uchwałę o dofinansowaniu programu
budowy sztucznego serca w Polsce.
Czy wydaliśmy jakiekolwiek środki na dofinansowanie tej inicjatywy?
Odpowiedzi Wójta:
• Na pytanie radnego Mariusz Downarowicza:
 Jeżeli chodzi o zmianę nazwy Parku na Brwileńsko-Brudzeński,
to temat ten poruszany był wielokrotnie począwszy od początku
lat 90-tych.
Brudzeński Park Krajobrazowy został utworzony w 1988 roku na
mocy Uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Płocku.
Od 1 stycznia 2010 r. parki przechodzą do kompetencji Urzędu
Marszałkowskiego. W związku z tym może będzie łatwiej
wprowadzić zmiany w nazwie parku. Ponowimy próbę.
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•

Na pytanie Przewodniczącego Rady Jana Wrześniewskiego:
 W budżecie gminy nie ma odrębnej puli pieniędzy przeznaczonej
na zimowe utrzymanie dróg. Droga przez Maszewo Duże to droga
wojewódzka. Wystąpimy do Rejonu Drogowego w Gostyninie z
prośbą, aby odśnieżano również część drogi przeznaczoną dla
pieszych..
My możemy odśnieżać we własnym zakresie, jako gmina, ale
mamy do zimowego utrzymania 180 km dróg gminnych, a do
dyspozycji mamy jedynie 4 pługi do uruchomienia od ręki.
Niezbędne prace remontowe na drogach wykonywane są na
bieżąco.

Na pytanie radnego Włodzimierza Kajkowskiego:
 Była taka uchwała, ale nigdy nie wydawaliśmy środków na
budowę sztucznego serca, nie dofinansowywaliśmy tej inicjatywy.
To było marzenie Religi, żeby zbudować polskie sztuczne serce.
Ale nie miało to dalszego ciągu w strukturach rządowych i nie
bardzo wiadomo było komu te środki przekazać.
Ad. 6
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy na rok 2009.
Przewodniczący Rady stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały
i poprosił o zabieranie głosu w tej sprawie.
W tym miejscu, za zgodą Przewodniczącego Rady, obrady opuścił radny Jacek
Portalski.
Pani Zofia Jarzyńska, Skarbnik Gminy, w kilku zdaniach wyjaśniła na czym
polegają zmiany w budżecie gminy.
Wobec braku pytań ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania: „za” głosowało 14 radnych,
„wstrzymujący się” było 0 radnych,
„przeciw” głosowało 0 radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie
(14 głosami „za”) podjęła Uchwałę Nr 196/XXIV/09 (uchwała w załączeniu do
protokołu).
O godzinie 950 Przewodniczący Rady ogłosił 15 minut przerwy w obradach.
O godzinie 1005 wznowiono obrady.
Na salę obrad powrócił radny Jacek Portalski.
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Ad. 7
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt Uchwały Budżetowej Gminy
Stara Biała na rok 2010.
Przewodniczący Rady stwierdził, że wszyscy radni dostali projekt uchwały i
poprosił o zabieranie głosu w tej sprawie.
Głos zabrał Wójt Gminy i poprosił o przyjęcie autopoprawek do otrzymanego
projektu budżetu.
Zmiany wprowadzone przez Wójta do projektu Uchwały Budżetowej
Gminy Stara Biała na 2010 rok
1/ Zwiększono dochody budżetu w dz. 926 – Środki na dofinansowanie
własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskiwane
z innych źródeł o kwotę - 850.000,- tj. z otrzymanego dofinansowania
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn.”
Budowa zespołu urządzeń sportowych z obiektami zaplecza sanitarnosocjalnego i infrastrukturą techniczną w Nowych Proboszczewicach.
Umowa Nr 343/09/151 z dnia 24 listopada 2009
Dochody ogółem planowane na 2010 rok wynoszą kwotę – 29.850.000,2/Zwiększono planowane wydatki budżetu gminy na 2010 rok z kwoty
– 38.244.551,- na kwotę – 40.149.551,- / tj. o kwotę – 1.905.000,-/ z niżej
wymienionych źródeł:
- zwiększonymi dochodami - 850.000,- zmniejszonymi rozchodami o kwotę – 1.000.000,- planowanymi na spłatę rat
zaciągniętego kredytu komercyjnego w 2009 roku , który nie został zaciągnięty.
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych – 55.000,Wydatki bieżące po wprowadzonych zmianach z kwoty – 24.137.623,wynoszą kwotę – 23.892.623,Wydatki majątkowe po wprowadzonych zmianach z kwoty – 14.106.928,wynoszą kwotę – 16.256.928,W planowanych wydatkach na 2010 rok wprowadzono następujące zmiany:
- zmniejszono planowane wydatki majątkowe w dz. 010 rozdz.01010 § 6050
o kwotę – 1.400.000,- planowane na realizację zadania pn.: „Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brwilno Gm. Stara Biała- Etap II” –
ponieważ dnia 18 listopada 2009 dokonano otwarcia ofert złożonych na
realizację powyższej inwestycji.
Koszt inwestycji nie przekroczy 2.600.000,-, a w projekcie budżetu
planowano kwotę – 4.000.000,- wprowadza się zmianę w załączniku Nr 11Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok
- zwiększono planowane wydatki bieżące w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę –
55.000,- , które są planowane jako dotacja celowa dla Miasta Płocka na
prowadzenie komunikacji miejskiej na terenie gminy / załącznik Nr 8 do uchwały
budżetowej na 2010rok.
Kwota dotacji na 2010 rok na prowadzenie komunikacji miejskiej wynosi –
1.355.000,Zwiększenie zostaje pokryte nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.
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- zwiększono planowane wydatki bieżące w dz. 600 rozdz. 60013 o kwotę –
200,- , które pokrywa się zmniejszonymi wydatkami bieżącymi w dz. 600
rodz.60016.
Zwiększenia dokonuje się na pokrycie wydatków związanych z opłatami do
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie za zajęcie pasa
drogowego dróg wojewódzkich przez gminne urządzenia infrastruktury
technicznej.
- zwiększono planowane wydatki majątkowe w dz. 600 rozdz. 60013 o kwotę
– 55.000,- i jednocześnie wprowadza się do załącznika Nr 12 „ Wydatki na
zadania inwestycyjne na 2010 rok „ zadanie pn. „ Wykonanie dokumentacji
geodezyjnej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 559.
Wydatki zostaną pokryte kredytem komercyjnym.
- zwiększono planowane wydatki bieżące w dz. 600 rozdz. 60014 o kwotę 100,- , które pokrywa się zmniejszonymi wydatkami bieżącymi w dz. 600 rozdz.
60016.
Zwiększenia dokonuje się na pokrycie wydatków związanych z opłatami do
Zarządu Dróg Powiatowych za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych
przez gminne urządzenia infrastruktury technicznej.
- zwiększono planowane wydatki majątkowe w dz. 600 rozdz. 60014 o kwotę –
1.515.000,- i jednocześnie wprowadza się do załącznika Nr 12”Wydatki na
zadania inwestycyjne na 2010 rok „ zadania pn: „Budowa drogi powiatowej Nr
2918W/189 Dziarnowo -Proboszczewice”
Zadanie zostało zrealizowane w 2009 roku , ale nie zostało rozliczone pod
względem finansowym.
Wydatki zostaną pokryte kredytem komercyjnym.
- zwiększono planowane wydatki majątkowe w dz. 600 rozdz. 60014 o kwotę
- 700.000,- i jednocześnie wprowadza się do załącznika Nr 12 ”Wydatki na
zadania inwestycyjne na 2010 rok „ zadanie pn: ” Budowy drogi powiatowej Nr
2907 W Wyszyna – Ulaszewo”
Na realizację powyższej inwestycji zawarto dnia 20.03.2009 roku
porozumienie pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą Stara Biała
Wydatki zostaną pokryte kredytem komercyjnym.
- zwiększono planowane wydatki majątkowe w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę –
65.000,- i jednocześnie wprowadza się do załącznika Nr 12”Wydatki na zadania
inwestycyjne na 2010 rok „ zadanie pn.” Opracowanie projektu budowlanego
budowy drogi gminnej Nr 2913W Ulaszewo – Kobierniki.
Projekt został zlecony do opracowania w 2009 roku, ale ze względu na
rozciągnięte w czasie prace projektowe i uzgodnienia dokumentacji nie
zakończono do końca roku.
Powyższe wydatki zostaną pokryte dochodami własnymi.
- zwiększono planowane wydatki majątkowe w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę –
35.000,- i jednocześnie wprowadza się do załącznika Nr 12 ”Wydatki na
zadania inwestycyjne na 2010 rok „ zadanie pn. ”Opracowanie projektu
budowlanego budowy drogi gminnej Nowe Trzepowo/połączenie dr .pow. i dr
krajowej Nr 60/
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Projekt został zlecony do opracowania w 2009 roku, ale ze względu na
rozciągnięte w czasie prace projektowe i uzgodnienia dokumentacji nie
zakończono do końca roku.
Powyższe wydatki zostaną pokryte dochodami własnymi.
- zwiększono planowane wydatki majątkowe w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę
– 50.000,- i jednocześnie wprowadza się do załącznika Nr 12 ”Wydatki na
zadania inwestycyjne na 2010 rok „ zadanie pn.” Opracowanie projektu
budowlanego budowy drogi gminnej Nr 291301W Trzebuń – Dzięgielewo”
Projekt został zlecony do opracowania w 2009 roku, ale ze względu na
rozciągnięte w czasie prace projektowe i uzgodnienia dokumentacji nie
zakończono do końca roku.
Powyższe wydatki zostaną pokryte dochodami własnymi.
- zwiększono planowane wydatki majątkowe w dz. 600 rozdz. 60017 o kwotę –
700.000,- i jednocześnie wprowadza się do załącznika Nr 12 ”Wydatki na
zadania inwestycyjne na 2010 rok „ zadanie pn.” Budowa ulicy Modrzewiowej
w Nowych Proboszczewicach”
Inwestycja została rozpoczęta w 2009 roku, ale wykonawca nie zrealizował
inwestycji zgodnie z umową – umowę rozwiązano .
W 2010 roku należy wykonać położenie warstwy ścieralnej na jezdni i
wykonanie prac poprawkowych , które zostały źle wykonane.
Powyższe wydatki zostaną pokryte kredytem komercyjnym
- zwiększono planowane wydatki majątkowe w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę
– 10.000,- i jednocześnie wprowadza się do załącznika nr 12 ”Wydatki na
zadania inwestycyjne na 2010 rok „ zadanie pn.” Wykonanie dokumentacji do
wniosku do RPO w działaniu 4.3 .Ochrona powietrza , energetyka,
termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Białej
Powyższe wydatki zostaną pokryte kredytem komercyjnym.
- zwiększono planowane wydatki majątkowe w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę
– 10.000,- i jednocześnie wprowadza się do załącznika nr 12 ”Wydatki na
zadania inwestycyjne na 2010 rok „ zadanie pn.” Wykonanie dokumentacji do
wniosku do RPO w działaniu 4.3 .Ochrona powietrza , energetyka,
termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym
Powyższe wydatki zostaną pokryte kredytem komercyjnym.
- zwiększono planowane wydatki majątkowe w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę
– 10.000,- i jednocześnie wprowadza się do załącznika nr 12 ”Wydatki na
zadania inwestycyjne na 2010 rok „ zadanie pn.” Wykonanie dokumentacji do
wniosku do RPO w działaniu 4.3 .Ochrona powietrza , energetyka,
termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starych
Proboszczewicach.
Powyższe wydatki zostaną pokryte kredytem komercyjnym.
- zwiększono planowane wydatki majątkowe w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę
– 400.000,- na zadanie pn. „Budowa urządzeń sportowych z obiektami
zaplecza sanitarno socjalnego i infrastrukturą techniczną w Nowych
Proboszczewicach „ ponieważ planowane wydatki na 2009 rok zgodnie
z harmonogramem nie zostały wydatkowane.
Plan wydatków na 2010 rok na tym zadaniu po wprowadzonej zmianie
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wynosi – 2.250.000,Powyższe wydatki zostaną pokryte dochodami własnymi.
Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na 2010 rok
pn. ”Dotacje podmiotowe w 2010r” polegające na zwiększeniu dotacji dz. 801
rozdz. 80104 dla:
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Misiowy Ogródek w Mańkowie 9g
o kwotę – 1.815,Dotacja po wprowadzonej zmianie wynosi kwotę – 47.355,- Miłosierdzie Punkt Przedszkolny Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej
Miłosierdzia w Białej 19 o kwotę – 3.251,Dotacja po wprowadzonej zmianie wynosi kwotę – 84.561,Zwiększenia dotacji dokonuje się, ponieważ w projekcie budżetu za podstawę
naliczenia dotacji przyjęto kwotę wydatków bieżących ponoszonych na jednego
ucznia przez Miasto Płock w 2009 roku w wysokości 677,57 x 40% = 271,03, a
ustalona stawka wydatków bieżących przez Miasto Płock ponoszonych na
jednego ucznia na 2010 rok wynosi 704,68 x 40% = 281,87 co wynika z
porozumienia zawartego z Miastem Płock na świadczenie usług przedszkolnych
w przedszkolach publicznych na rzecz mieszkańców Gminy Stara Biała.
Różnica wynosi 10,84 na 1 ucznia miesięcznie.
Planowana kwota dotacji podmiotowych na 2010 rok po wprowadzonej zmianie
wynosi kwotę ogółem – 287.916,Zwiększone dotacji podmiotowej na 2010 rok w łącznej kwocie - 5.066,pokrywa się zmniejszoną dotacją celową dla Miasta Płocka dz. 801 rozdz.
80104 / Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej na 2010 rok/ planowanej na
pokrycie wydatków za świadczenie usług przedszkolnych w przedszkolach
publicznych przez Miasto Płock na rzecz mieszkańców gminy ponieważ na
2010 rok planowana jest mniejsza liczba dzieci- dotychczas było 80
na 2010 rok jest -50.
Planowane dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezliczonych do
sektora finansów publicznych w 2010 roku ogółem wynoszą kwotę –
1.920.816,-.
3/W Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonuje
się zmniejszenia wydatków planowanych na „ Budowę kanalizacji Sanitarnej
w Ogorzelicach” z kwoty – 650.000,- na kwotę – 600.000,- i kwotę – 50.000,przeznaczyć na wykonanie monitoringu i modernizacji przepompowni ścieków.
Wniosek Wójta Gminy został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” głosowało 15 radnych,
„wstrzymujący się” było 0 radnych,
„przeciw” głosowało 0 radnych.
Wniosek Wójta Gminy został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę nr 318/P/2009 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 03 grudnia
2009 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stara
11

Biała projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2010 rok oraz o
prawidłowości prognozy kwoty długu.
Kopia uchwały stanowi załącznik do protokołu.
Wobec braku pytań i innych propozycji ze strony radnych Przewodniczący Rady
poddał pod głosowanie projekt uchwały z wprowadzonymi zmianami.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania:

„za” głosowało 15 radnych,
„wstrzymujący się” było 0 radnych,
„przeciw” głosowało 0 radnych.

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na rok 2010 Nr 197/XXIV/09 (uchwała
w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący Rady złożył gratulacje Panu Wójtowi za dobrze przygotowany
projekt uchwały budżetowej na 2010 rok.
Ad. 8
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nieodpłatnym nabyciem
przez gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Ludwikowo.
Przewodniczący Rady stwierdził, że wszyscy radni otrzymali 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.
Wynik głosowania:

„za” głosowało 15 radnych,
„wstrzymujący się” było 0 radnych,
„przeciw” głosowało 0 radnych.

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosów
„za”) podjęła Uchwałę Nr 198/XXIV/09 (uchwała w załączeniu do protokołu).
Ad. 9
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2010 rok.
Przewodniczący Rady stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały
i poprosił o zabieranie głosu w tej sprawie.
Radny Daniel Bielicki zaproponował, aby termin posiedzeń Komisji Budżetowej
zmienić z drugiego wtorku na trzeci wtorek miesiąca.
Wobec tego, że terminy posiedzeń nie są przedmiotem projektu uchwały i
wobec braku innych uwag ze strony radnych Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
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W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania:

„za” głosowało 15 radnych,
„wstrzymujący się” było 0 radnych,
„przeciw” głosowało 0 radnych.

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (15
głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr 199/XXIV/09 (uchwała w załączeniu do
protokołu).
Ad. 10
Zapytania i wolne wnioski.
● Radny Mariusz Downarowicz, w nawiązaniu do wniosku radnego Daniela
Bielickiego, zaproponował, aby posiedzenia Komisji Polityki Społecznej
przesunąć na drugi wtorek miesiąca.
Pan Wójt zaproponował, aby w miesiącu styczniu 2010r. posiedzenia
wszystkich komisji zostały przesunięte o jeden tydzień i żeby odbyły się
według dotychczasowego schematu w niżej wymienionych terminach:
12.01.2010. Komisja Rewizyjna
19.01.2010. Komisja Budżetowa
26.01.2010. Komisja Polityki Społecznej
Od lutego posiedzenia odbywałyby się wg nowego schematu, i tak:
Komisja Rewizyjna - 02.02.2010.
Komisja Polityki Społecznej – 09.02.2010.
Komisja Budżetowa – 16.02.2010.
● Radna powiatowa Pani Małgorzata Purcelewska po przedstawieniu się,
stwierdziła, że postara się godnie zastępować nieżyjącego radnego
Tadeusza Woźniaka.
Mimo, że mieszka i pracuje (Dyrektor Szkoły w Sikorzu) na terenie gminy
Brudzeń Duży, to jako radna reprezentuje obie gminy.
● Radny powiatowy Pan Marek Moderacki powiedział parę słów na temat
budżetu Powiatu Płockiego. Zawiera on sporo inwestycji drogowych.
Przewiduje jednak 25 mln zł zadłużenia Powiatu.
Stwierdził, iż z podziwem wysłuchał sprawozdania z realizacji inwestycji
w gminie.
Na nadchodzący Nowy Rok życzył wszystkim radnym, sołtysom,
pracownikom Szczęśliwego Nowego Roku, a przede wszystkim zdrowia.
● Sołtys wsi Bronowo-Zalesie Pan Bogdan Jachimowicz zapytał
o oświetlenie uliczne w Bronowie-Zalesiu na drodze w kierunku do
Ciachcina.
Ponadto zastanawia się, co można jeszcze zrobić na skrzyżowaniu
w Starym Draganiu, aby zwiększyć bezpieczeństwo. Nie ma dnia, aby nie
było tam stłuczki. Może rondo rozwiązałoby problem.
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● - Wójt Gminy Pan Sławomir Wawrzyński poinformował zebranych, że
w dniu dzisiejszym odbywa się również sesja Rady Miasta Płocka.
Nie jest to nic nadzwyczajnego, ale w powiązaniu z naszymi problemami
z funkcjonowaniem ZUOK-u w Kobiernikach informacja jest o tyle istotna,
że w budżecie miasta ma się pojawić zapis o budowie w Kobiernikach
instalacji do termicznej utylizacji odpadów. W budżecie miasta
przewiduje się na ten cel kwotę 250 mln zł.
- W budżecie gminy nie pojawiła się propozycja zgłoszona przez
mieszkańców dotycząca budowy chodników w Kamionkach przy drodze
powiatowej i wojewódzkiej. Nie oznacza to, że gmina nie będzie się tą
sprawą zajmować. Wymaga to jednak uzgodnień z zarządami dróg, które
zamierzamy poczynić na początku przyszłego roku.
● Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Wrześniewski w imieniu własnym
i wiceprzewodniczącego Pana Włodzimierza Kajkowskiego złożył
wszystkim najlepsze życzenia noworoczne.
Następnie wręczył radnym i sołtysom upominek w postaci teczki na
dokumenty.
● Na zakończenie Pan Wójt przyłączył się do życzeń. Podziękował za
wspólną pracę i stwierdził, że przed radnymi trudny rok, rok wyborczy.
Rywalizacja wywołuje pewne emocje. Życzy więc przede wszystkim
zdrowia i to zarówno fizycznego jak i duchowego. Życzy reelekcji tym,
którzy zdecydują się kandydować.
Podziękował również Pani Skarbnik za trudną i mozolną pracę związaną
z zakończeniem roku bieżącego i przygotowaniem budżetu na 2010 rok.
Zgodnie z sugestiami radnych, na początku czerwca planowana jest
wycieczka do Lwowa. W styczniu należy zarezerwować hotele. Pan Wójt
skierował prośbę do radnych i sołtysów, aby do połowy stycznia wstępnie
zadeklarowali udział w wycieczce, biorąc pod uwagę okoliczność, że koszt
wycieczki pokrywają jej uczestnicy.
Ad. 11.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie 1125 Przewodniczący
Rady zamknął posiedzenie XXIV sesji Rady Gminy.
Przed opuszczeniem sali obrad przez radnych przybył radny powiatowy Pan
Lech Dąbrowski. Przeprosił za spóźnienie wynikłe z tego, że w dniu dzisiejszym
odbywało się posiedzenie Zarządu Powiatu. Przekazał życzenia w imieniu
własnym i Starosty Płockiego.
Protokolant
Aleksandra Górzyńska

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Wrześniewski
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