P R O T O K Ó Ł Nr XXV/10
z XXV Sesji Rady Gminy Stara Biała
odbytej w dniu 25 marca 2010 r.
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Przyjecie protokołu 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 wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Stara Biała.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na rok 2010.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie
gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2010 roku Gminie –
Miasto Płock na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku
mieszkańców Gminy Stara Biała.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Płockiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m.
Mańkowo.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo
Duże (działki: nr 356/7 i nr 356/11).
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo
Duże (działki: nr 359/4 i nr 359/7).
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu na okres 10 lat
(Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej).
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu na okres 10 lat
(Bank Spółdzielczy w Starej Białej).
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokalu na okres 10 lat
(Spółka Wodna Stara Biała).
18. Zapytania i wolne wnioski.
19. Zakończenie obrad.
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Ad. 1
XXV Sesja Rady Gminy Stara Biała odbyła się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Sesję otworzył i przewodniczył jej 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.
Listy obecności w załączeniu do protokołu.
Obrady rozpoczęły się o godz. 910 .
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 po punkcie 6. punktu
7. „Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Stara Biała.”
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad uwzględniający wniosek
Wójta Gminy, tj.:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjecie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie przewodniczących komisji o pracach w okresie między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi
7. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Stara Biała.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na rok 2010.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie
gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2010 roku Gminie –
Miasto Płock na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku
mieszkańców Gminy Stara Biała.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Płockiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m.
Mańkowo.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo
Duże (działki: nr 356/7 i nr 356/11).
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo
Duże (działki: nr 359/4 i nr 359/7).
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu na okres 10 lat
(Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej).
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu na okres 10 lat
(Bank Spółdzielczy w Starej Białej).
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokalu na okres 10 lat
(Spółka Wodna Stara Biała).
18. Zapytania i wolne wnioski.
19. Zakończenie obrad.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
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Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad przyjęto jednogłośnie (15 głosów
„za”).
Ad. 3
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że radni wraz z zaproszeniami otrzymali projekt
protokołu z posiedzenia XXIV 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 XXIV sesji.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Protokół przyjęto jednogłośnie (15 głosów „za”).
Ad. 4
Wójt Gminy złożył informację o pracach w okresie między sesjami:
• W 2010 r. podpisano umowę na budowę II etapu kanalizacji sanitarnej w Brwilnie. Roboty
będą rozpoczęte z końcem września br. Jest prawdopodobne, że na tę inwestycję (bez
przyłączy) gmina dostanie dofinansowanie w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych.
Listy rankingowe Urząd Marszałkowski ogłosi oficjalnie w najbliższym czasie.
• MZDW prawdopodobnie rozstrzygnęły przetarg na budowę odcinka ok. 500 m drogi
wojewódzkiej 559, który wygrała firma Melbet. Koszt inwestycji to 2.066.131,12 zł.
• W starostwie Powiatowym zostały zarejestrowane mapy podziałowe przebiegu kolejnego
etapu drogi wojewódzkiej 559 (bez ronda), więc można już przekazać dokumentację do
MZDW.
• Można już dziś podpisać umowę na przebudowę i modernizację szkoły w Wyszynie
(koszt 2.135.000 zł), termin zakończenia - koniec października br.
• Remont ul. Modrzewiowej – przetarg po Świętach Wielkanocnych, do domówienia
pozostały szczegóły.
• Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, budynku szkoły w Starych
Proboszczewicach oraz budynku szkoły w Maszewie Dużym – trwają końcowe prace nad
przygotowaniem dokumentów. Szkoła w Wyszynie – zakres termomodernizacji obejmuje
wymianę okien i instalacji CO wraz z kotłem. Wnioski zostaną złożone po ogłoszeniu
naboru.
Odnośnie realizacji dróg w ramach RPO przez Związek Gmin: po raz drugi wystąpiono do
Wojewody z odwołaniem od
decyzji Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Jednostka zarzuciła, że
w ramach wniosku realizowane są drogi o nie normatywnej szerokości.
• 23 marca wraz z Przewodniczącym Rady byliśmy na spotkaniu z Wojewodą. Jest
prawdopodobne dofinansowanie drogi Stara Biała – Srebrna. Gmina jest na drugim
miejscu na liście wniosków nieprzewidzianych do realizacji. Ostateczna decyzja powinna
zapaść do połowy kwietnia.
• Została zakończona realizacja prostych projektów dotyczących oświetlenia dróg. Wójt
poinformował o przedstawionej Komisji Budżetowej propozycji zakupu i lokalizacji ok. 25
lamp hybrydowych (słoneczno – wiatrowych). Koszt 1 lampy to 10 – 15 tys. zł, więc ich

3/14

zakup będzie sensowny, jeśli dostaniemy dofinansowanie w wysokości 85%, o które
wystąpimy do RPO.
• Sprawa poprowadzenia linii autobusowej przez Nową Białą: sprawy techniczne są
uzgodnione, pozostała do rozstrzygnięcia kwestia kosztów i terminu uruchomienia.
Natomiast wystąpienie KM Sp. z o.o. w Płocku w sprawie zmiany trasy linii nr 23 przez
centrum Płocka zostało załatwione odmownie.
• Budowa dróg gminnych – jesteśmy na ostatnich etapach uzyskiwania pozwoleń na ich
budowę, do końca maja powinny zostać ogłoszone wszystkie przetargi na budowę.
• Świetlice: w Bronowie-Zalesiu – budowa zakończona, w Dziarnowie – powinna zostać
oddana przed wakacjami Roboty przy budowie stadionu w Nowych Proboszczewicach
rozpoczną się po Świętach Wielkanocnych.
• Sala gimnastyczna w Maszewie, rozbudowa szkoły w Nowych Proboszczewicach –
czekamy na rozstrzygnięcie konkursu.
• Wnioski złożone do Wojewody dotyczące 3. placów zabaw przy szkołach zostały
zaakceptowane. Dotacja wyniesie 50% kosztów.
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają uwagi do sprawozdania złożonego przez
Wójta.
Radny Piotr Rutkowski zapytał o termin przetargu na zamontowanie oświetlenia ulicznego
wg wniosków z 2009 r. , w tym w Bronowie-Zalesiu.
Wójt Gminy: przetarg będzie ogłoszony po Świętach, realizacja na wiosną. W projektowaniu
jest oświetlenie cmentarza w Nowym Trzepowie, ul. Włoczewska i część ul. Mickiewicza,
Kobierniki przy budowanej drodze, przesmyk między Maszewem a Brwilnem (droga 562).
Oświetlenie w Bronowie-Zalesiu będzie realizowane w I terminie, po Świętach
Wielkanocnych.
Wiceprzewodniczący Rady Włodzimierz Kajkowski upewnił się, czy planowane jest
oświetlenie na skrzyżowaniu dróg na Włoczewo.
Wójt Gminy poinformował, że oświetlenie jest projektowane
Ad. 5
Przewodniczący poszczególnych komisji złożyli sprawozdania z odbytych posiedzeń w
okresie między sesjami.
Komisja Rewizyjna między sesjami spotkała się trzy razy. Przewodniczący Komisji Jacek
Portalski omówił tematykę posiedzeń:
• Analiza działalności klubów sportowych.
• Wydatkowanie środków na kulturę i sport w szkołach i klubach.
• Analiza wpływów i umorzeń podatków za 2009 r.
• Analiza zadłużenia gminy, prawidłowości spłaty zadłużenia
• Wydatkowanie środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w 2009 roku.
• Sprawozdanie z przebiegu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi w 2009
roku.
• Zapoznanie się z informacją o stanie zdrowia mieszkańców gminy i analiza potrzeb
w tym zakresie.
• W sprawach różnych:
• Komisja zajęła stanowisko w sprawie zarzutu, jaki Społeczny Komitet do Spraw
Ekologii postawił Wójtowi Gminy, a dotyczący zlecenia i sfinansowania opracowania
n/t zgodności lokacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
z obowiązującymi przepisami. Przewodniczący Komisji oczytał treść pisma.
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•

Komisja zajmowała się sprawą odśnieżania dróg, LZS „START” Proboszczewice,
zajęciami dla dzieci i młodzieży w szkołach w czasie ferii, osiedlem i budynkiem
socjalnym w Ogorzelicach, Dniem Samorządu Terytorialnego, funduszem sołeckim
Komisja Budżetowa między sesjami spotkała się trzy razy. Przewodniczący Komisji
Mariusz Downarowicz omówił tematykę posiedzeń:
• Rozpatrywanie wniosków dotyczących oświetlenia ulicznego.
• Bieżące utrzymanie dróg ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania zimowego
i oświetlenia ulicznego.
• Analiza przebiegu robót publicznych i prac interwencyjnych w 2009 roku.
• Analiza zadłużenia gminy, prawidłowości spłaty zadłużenia.
• Analiza gospodarki wodno – ściekowej, gospodarki odpadami oraz realizacja zadań
z zakresu gospodarki przestrzennej.
• W sprawach różnych Komisja zajmowała się rozbudową szkoły w Wyszynie i placu przy
OSP, odpadami segregowanymi, drogami, Planem zagospodarowania przestrzennego
Maszewa, wydatkami na odśnieżanie, oświetleniem drogowym,
w tym lampami
hybrydowymi.
Komisja Polityki Społecznej między sesjami spotkała się trzy razy. Przewodniczący
Komisji Andrzej Wojciechowski omówił tematykę posiedzeń:
• Informacja GOPS w zakresie funkcjonowania pomocy społecznej w gminie.
• Informacja dotycząca wykorzystania środków pieniężnych na dożywianie uczniów.
• Harmonogram działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej planowanej przez NZOZ w
Starej Białej w 2010 roku.
• Informacja nt. zimowego utrzymania dróg.
• Informacja dyrektorów szkół nt. organizacji ferii zimowych.
• Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
• Analiza i kontrola zadań z zakresu porządku publicznego, ochrony środowiska i ochrony
przeciwpożarowej.
• W sprawach różnych Komisja zajmowała się lokalami socjalnymi, stypendiami za
osiągnięcia sportowe i za wyniki w nauce.
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają uwagi do złożonych sprawozdań.
Radny Piotr Rutkowski podniósł sprawę dofinansowania działalności bieżącej Posterunku
Policji w Starej Białej.
W tym miejscu Przewodniczący Rady udzielił głosu Komendantowi Posterunku Policji w
Starej Białej, Panu Zdzisławowi Dybiec, który podał kwoty, jakimi niektóre sąsiednie gminy
wspierają bieżącą działalność posterunków policji. Poinformował też o prawdopodobieństwie
– w ramach oszczędności – likwidacji kierowanego przez siebie posterunku.
Radny Władysław Mikołajczyk:
• Poprosił o wzięcie jeszcze raz pod rozwagę rezygnacji z zatrudnienia bezrobotnych,
ponieważ jest konieczne np. posprzątanie ulic po zimie. Ponadto dzięki pracy będą oni
mieli środki na utrzymanie. W przeciwnym razie pozostaną na całkowitym utrzymaniu
gminy.
• Odnośnie organizacji przez szkoły ferii zimowych i letnich: proponuje przygotowanie
okólnika dla Nowych Proboszczewic, w celu zebrania opinii mieszkańców w tej sprawie.
Radny Piotr Rutkowski proponuje dofinansowanie Posterunku Policji w Starej Białej, aby
uniknąć jego likwidacji. Wyraził opinię, że Posterunek Policji na miejscu w Gminie jest
potrzebny. Upewnił się, że stanowisko Komisji Polityki Społecznej jest tylko opinią.
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Ad. 6
W punkcie „Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi” poruszono
następujące tematy:
Radny powiatowy Marek Moderacki:
• Odczytał interpelację do Komendanta Policji w Płocku Pana Jarosława Bracha w sprawie
utrzymania posterunków w gminach powiatu płockiego i zapewnienia im funkcjonowania.
• W kilku słowach poinformował o działaniach PUP na rzecz osób bezrobotnych i
niepełnosprawnych w powiecie i w gminach, wyrażając uznanie dla Dyr. PUP Pani Iwony
Sierockiej.
• Poinformował o przekazaniu 2.000 zł na sztandar OSP w Wyszynie.
• Przekazał życzenia Świąteczne w imieniu własnym i Pani Radnej Małgorzaty
Purcelewskiej.
Radny powiatowy Lech Dąbrowski:
• Uzupełniając wypowiedź Radnego Marka Moderackiego stwierdził, że rozdzielenie
urzędu pracy na miejski i powiatowy zdało egzamin.
• Przedstawił pokrótce wykonanie budżetu Powiatu Płockiego za 2009 r.
• Poinformował, że na drogach krajowych do 2012 r. nie planuje się żadnych prac
projektowych, w tym obwodnicy północnej Płocka. Podziękował za wsparcie pieniężne
gminy przy budowie dróg, w tym drogi Draganie – Kruszczewo o dł. 4,7 km - wkład gminy
604.356 zł.
• Podziękował Wójtowi Gminy i Radzie za utworzenie świetlicy w Bronowie-Zalesiu oraz za
pracę sołtysowi Bronowa-Zalesia Bogdanowi Jachimowiczowi.
Sołtys Maszewa Stanisław Więckowski:
• Poinformował o niezadowoleniu mieszkańców Maszewa w związku z przedłużającymi się
procedurami przyjęcia planu przestrzennego zagospodarowania.
• Poprosił o przekazywanie projektów protokółów z sesji również dla sołtysów, w tym
protokółu z dzisiejszej sesji.
• Poprosił, aby wypowiadający się zabierali głos z mównicy, gdyż na końcu sali nie
wszyscy słyszą.
Radny Piotr Rutkowski przyłączył się do wypowiedzi przedmówcy odnośnie zbyt długiego
okresu czasu, jaki trwa przygotowanie studium zagospodarowania przestrzennego dla m.
Maszewo.
Radny Władysław Mikołajczyk:
• Zwrócił się z prośbą do Wójta Gminy, o spowodowanie, aby ul. Klonowa stała się
przejezdna, ponieważ wykonawca ul. Modrzewiowej zawalił studzienki kanalizacyjne
i sanitarne ziemią, więc woda nie ma odpływu.
• Na ul. Irysowej jezdnia jest wyżej położona niż działki, więc woda po deszczu spływa na
działki.
• Pyta, kiedy będzie ogłoszony przetarg na budynek na boisku sportowym w Nowych
Proboszczewicach.
• Oczko wodne – ponieważ okazuje się, że jest ono niepotrzebne nie należy zmniejszać
dużego boiska, aby poniesiony wydatek 7 mln zł nie poszedł na marne.
Przewodniczący Rady:
• Odnośnie Posterunku Policji – Gmina finansuje działanie Posterunku, w tym
współfinansowała zakup samochodu. Dotacje z gminy są oszczędnościami dla
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Komendanta Powiatowego. Należy dążyć do utrzymania Posterunku, jednak gmina nie
ma na to większego wpływu.
• Odnośnie zabierania głosu z mównicy: jest dużo wygodniej mówić z miejsca, a sala
zapewnia warunki, aby być słyszanym.
• Zwrócił uwagę na zanieczyszczenie płotów i chodników przy drodze Biała – Mańkowo.
Wiceprzewodniczący Rady Włodzimierz Kajkowski stwierdził, że Komisja Polityki
Społecznej nie była przeciwna finansowaniu Posterunku Policji. Miała zastrzeżenie, że
przekazane pieniądze nie zostają na miejscu. W sprawie utrzymania Posterunku Policji
powinna wypowiedzieć się cała Rada.
Komisja zastanawiała się nad powołaniem straży gminnej, aby zwiększyć porządek i
bezpieczeństwo w gminie.
Odpowiedzi Wójta Gminy na dotychczas zadane pytania
 Odnośnie utrzymania Posterunku Policji. Likwidacja Posterunku nie ma znaczenia, jeśli
chodzi o bezpieczeństwo w gminie. Problemy gminy dotyczą nie przestępstw, lecz spraw
porządkowych, które są zadaniami dla straży gminnej. Dużą przeszkodą w finansowaniu
tych spraw są obowiązujące przepisy. Np. zakup fotoradaru mógłby zwiększyć
bezpieczeństwo na drogach, ale wpływy z tytułu mandatów są dochodem budżetu
Państwa a nie gminy.
 Odnośnie planu zagospodarowania przestrzennego z 2004 r. dla Maszewa – ze strony
Urzędu Gminy nie ma większych niedociągnięć. Trudności wynikają z braku zgody
właścicieli działek na układ komunikacyjny dróg wewnętrznych. Projekt uchwały powinien
być przedstawiony na sesji w kwietniu.
 Projekty protokółów z sesji Rady będą wysyłane również do sołtysów, łącznie z
protokółem przyjętym w dniu dzisiejszym.
 Odnośnie ul. Klonowej. Jest to droga gruntowa, naprawiana na bieżąco tak jak wszystkie
inne drogi gruntowe w gminie, uszkodzone po zimie.
 Odnośnie ul. Irysowej. Radny Władysław Mikołajczyk sprostował, że chodzi o ul.
Chabrową. Nie jesteśmy zobowiązani do przyjmowania wód opadowych z działek.
Z drogi woda nie spływa na działki, ponieważ jest kanalizacja deszczowa.
 Odnośnie stadionu. Rada nie podjęła jeszcze decyzji w sprawie budynku na stadionie,
ponieważ nie został on zaplanowany w budżecie gminy.
Przewodniczący Rady
powiatowym.

Jan

Wrześniewski

poprosił

o

zadawanie

pytań

radnym

Radny Marek Krajewski:
• Zapytał o dofinansowanie do wymiany dokumentów w związku ze zmianą nazw ulic.
Radny Powiatowy Lech Dąbrowski wyjaśnił, ze jest to niemożliwe, ponieważ taka zmiana
dotyczy wszystkich gmin, a nie można robić precedensu.
Radny Mariusz Downarowicz zwrócił uwagę na to, że w dowodzie rejestracyjnym
samochodu nie można w adnotacjach wpisać zmiany adresu, co jest dużym utrudnieniem.
Wójt Gminy: odpowiedź ze starostwa na nasze wystąpienie o wpisie w adnotacjach zmiany
adresu nie jest satysfakcjonująca.
O godzinie 11.40 Przewodniczący Rady ogłosił 20. minutową przerwę w obradach.
Salę obrad opuścili radni powiatowi i Komendant Policji.
O godzinie 12.00 wznowiono obrady.
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Radny Włodzimierz Kajkowski zapytał o termin przetargu na wykonanie ul. Umińskiego.
Radny Marek Krajewski:
• Na ul. Agrestowej jest brak tablicy z nazwą ulicy,
• Konieczne jest umycie wiat przystankowych po zimie,
• Brak szyb w wiacie na ul. Działkowej,
• Prosi o wyrównanie dróg gruntowych,
• Podziękował dyrektorkom szkół paniom: Małgorzacie Bartos – Piątkowskiej za wynajęcie
pomieszczeń szkoły dla Stowarzyszenia Międzynarodowego CISV w dniach 19-21.03. br.
oraz Bożenie Zaręba i Jolancie Trojanowskiej za wypożyczenie materacy, na których
spała młodzież – uczestnicy spotkania (38 osób z Warszawy, Płocka, Łodzi oraz
z tereny gminy).
Radny Wojciech Żółtowski:
• Podziękował za powieszenie herbu Gminy Stara Biała i godła Polski na sali obrad Rady
Gminy.
• Wyraził opinię, że Posterunek Policji w Starej Białej powinien być utrzymany, ale bez
dalszego jego finansowania, ponieważ jest to zadanie administracji rządowej,
• Wnioskuje o utworzenie straży gminnej. Stara Biała powinna w tej sprawie być gminą
wiodącą. Lokum dla straży nie powinno stanowić problemu.
• Lampy hybrydowe: wnioskuje o postawienie 1. lampy przy przystanku KM w Białej i 1. na
skrzyżowaniu ul. Poświętnej z ul. Sienkiewicza.
• Pyta, kiedy zacznie działać apteka.
Radny Mariusz Downarowicz
• Wnioskuje o zbudowanie, do czasu powstania drogi docelowej, prowizorycznego ciągu
pieszego między cmentarzem a kościołem w Brwilnie.
Radny Stanisław Wiśniewski
• Pyta o budowę ciągu pieszego w Brwilnie.
• Prosi o wystąpienie do zarządcy drogi powiatowej Mańkowo - Wyszyna, ponieważ na
odcinku w Mańkowie ma ona zamulony i przepełniony wodą rów, co powoduje wylewanie
się wody na drogę i jej niszczenie.
Odpowiedzi Wójta Gminy:
Na pytanie radnego Włodzimierza Kajkowskiego:
 Przetargi na drogi zaplanowane w budżecie na 2010 r., w tym na ul. Umińskiego, część
drogi powiatowej w Ludwikowie, ulice w Maszewie Dużym, ulice na nowym osiedlu
w Białej i w Kowalewku, powinny być ogłoszone do końca maja br.
Na pytania radnego Marka Krajewskiego:
 Odnośnie ul. Agrestowej – sprawa jest znana, tablica będzie wkrótce zamontowana.
 Wiaty przystankowe są myte raz w miesiącu. Część będzie umyta przed Niedzielą
Palmową, reszta przed Świętami. Śmietniki są sprzątane co tydzień.
 Szyby w wiatach są uzupełniane i w krótkim czasie tłuczone. Policja nie znajduje
sprawców.
 Do bieżącego utrzymania dróg ziemnych gmina kupiła za 48 tys. zł. netto samochód i
zatrudniła 9 osób z Urzędu Pracy w ramach robót publicznych. Brygada ta rozpocznie
pracę od 1 kwietnia br.
Na pytania Radnego Wojciecha Żółtowskiego:
 Likwidacja Posterunku Policji w Starej Białej zapadnie na szczeblu wojewódzkim lub
centralnym i nie musi skutkować pogorszeniem się bezpieczeństwa w gminie.
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 Odnośnie straży gminnej – konieczne jest przeanalizowanie przepisów i sprawdzenie
kosztów jej funkcjonowania.
 Nie ma potrzeby instalacji lamp hybrydowych we wskazanych miejscach, ponieważ są
one oświetlone lampami elektrycznymi.
 Punkt apteczny, nie apteka, powinien być otwarty po Świętach.
Na pytanie Radego Mariusza Downarowicza
 Ciąg pieszy w Brwilnie jest w planie. Trudno w tej chwili wykonywać prowizorki, ponieważ
najlepszym rozwiązaniem jest budowa docelowego chodnika.
Na pytanie Radnego Stanisława Wiśniewskiego:
 Odnośnie ciągu pieszego w Brwilnie – odpowiedź j.w.
 Urząd wystąpi do zarządcy dróg w sprawie udrożnienia rowów przy drodze. Stwierdził,
że podobna sytuacja była na nowej drodze w Kruszczewie.
Ad. 7
Przewodniczący Rady Jan Wrześniewski poinformował, że przepisy wymagają, aby
Radzie Gminy została przedstawiona informacja w sprawie wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli w 2009 r. Stwierdził, że wszyscy Radni dostali materiały w tej sprawie.
Wójt gminy w kilku słowach wyjaśnił treść informacji przekazanej radnym. Poinformował, że
gmina wydała o 609 tys. zł więcej na oświatę, niż wymaga tego Karta Nauczyciela. Pieniądze
te w większości przeznaczono na zajęcia dodatkowe dla dzieci.
Ad. 8
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2010.
Przewodniczący Rady stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosił o
zabieranie głosu w tej sprawie.
Radny Mariusz Downarowicz zapytał, czy kwota w dziale 010 w załączniku nr 2 obejmuje
wykonanie przyłącza w Maszewie Dużym.
Wójt Gminy poinformował, że w budżecie gminy są zapewnione pieniądze na wszystkie
wnioski dotyczące rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Dodał, że z końcem
marca przestają istnieć gminne i powiatowe fundusze ochrony środowiska, które zostaną
włączone do budżetu gminy i powiatu.
Wobec braku dalszych pytań ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 200/XXV/10 (uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 9
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody
na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Przewodniczący Rady stwierdził, że wszyscy radni dostali projekt uchwały i poprosił o
zabieranie głosu w tej sprawie.
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Wójt Gminy wyjaśnił , że Rada Gminy ma obligatoryjny obowiązek podjąć uchwałę w
sprawie wyodrębnienia lub nie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki.
Wiceprzewodniczący Włodzimierz Kajkowski stwierdził, że jest przeciwny podjęciu tej
uchwały, ponieważ – choć są to niewielkie pieniądze – sołtysi i rady sołeckie będą mogły
nimi samodzielne dysponować.
Radny Piotr Rutkowski wyraził wątpliwość, czy należy odbierać sołectwom nawet taką małą
samodzielność finansową. Jest przeciwny podjęciu uchwały.
Radny Władysław Mikołajczyk stwierdził, że był zwolennikiem funduszu sołeckiego.
Jednak obecnie uważa, że od strony organizacyjnej wykorzystanie funduszu jest trudne.
Najłatwiej wykorzystać go na spotkania integracyjne.
Radny i sołtys Stanisław Wiśniewski poinformował, że ma doświadczenia podobne jak
przedmówcy. Ludzie nie mają pomysłów, w jaki sposób można wydać te pieniądze tym
bardziej, że przepisy ograniczają rodzaj wydatków. Jest za pozostawieniem tych pieniędzy w
budżecie, ponieważ z budżetu dużo łatwiej jest dokonywać wydatków.
Wiceprzewodniczący Włodzimierz Kajkowski: sołtysi przejawiają za mało inicjatywy
odnośnie wykorzystania funduszu.
Radny Piotr Rutkowski zaproponował, aby o zdanie zapytać sołtysów.
Sołtys Bogdan Jachimowicz stwierdził, że dzięki funduszowi sołeckiemu
została
wyposażona świetlica wiejska w Bronowie-Zalesiu. Jest za jego utrzymaniem, szczególnie
dla małych sołectw.
Sołtys Andrzej Szpiek popiera utrzymanie funduszu, szczególnie dla takich małych sołectw
jak Dziarnowo.
Przewodniczący Rady Jan Wrześniewski stwierdził, że świetlice byłyby wyposażone
również gdyby nie było funduszu sołeckiego, bo fundusz sołecki jest częścią funduszu
gminy. Celem funduszu sołeckiego było zorganizowanie mieszkańców wsi, którzy jednak nie
wykazali inicjatywy odnośnie jego wykorzystania.
Wójt Gminy stwierdził, że wszyscy wypowiadający się mają swoje racje. Mieszkańcy wsi
powinni na zebraniach zdecydować o funduszu. Natomiast jeżeli zamierzone zadania należą
do zadań gminy, to i tak będą wykonane, niezależnie od tego czy fundusz będzie czy nie. Ale
np. żadna wieś nie chciała się zająć odpadami, zbiórką śmieci.
Sołtys Maszewa Stanisław Więckowski poinformował, że tylko wójt gminy Łąck
pozytywnie wypowiedział się na temat funduszu. Stwierdził, że nic złego się nie stanie, jeśli
fundusz zostanie zlikwidowany.
Sołtys Bronowa-Zalesia Bogdan Jachimowicz stwierdził, że likwidacja funduszu nie
spotka się z poparciem mieszkańców.
Wobec braku dalszych pytań ze strony radnych i sołtysów, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania: „za” 6 radnych,
„przeciw” 4 radnych
„wstrzymało się” 4 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy zwykłą większością głosów podjęła
Uchwałę Nr 201/XXV/10 (uchwała w załączeniu do protokółu).
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Ad. 10
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w 2010 roku Gminie – Miasto Płock na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie
Wytrzeźwień w Płocku mieszkańców Gminy Stara Biała.
Przewodniczący Rady stwierdził, że 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.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosów „za”) podjęła
Uchwałę Nr 202/XXV/10 (uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 11
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej na
rzecz Powiatu Płockiego.
Przewodniczący Rady stwierdził, że wszyscy radni dostali projekt uchwały i poprosił
o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wobec braku dalszych pytań ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 13 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 2 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy zwykłą większością 13 głosów „za”
podjęła Uchwałę Nr 203/XXV/10 (uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad.12
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. Mańkowo.
Przewodniczący Rady stwierdził, że 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.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosów „za”) podjęła
Uchwałę Nr 204/XXV/10 (uchwała w załączeniu do protokółu).
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Ad. 13
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. Maszewo Duże (działki: nr 356/7 i nr 356/11).
Przewodniczący Rady stwierdził, że 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.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosów „za”) podjęła
Uchwałę Nr 205/XXV/10 (uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 14
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. Maszewo Duże (działki: nr 359/4 i nr 359/7).
Przewodniczący Rady stwierdził, że 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.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosów „za”) podjęła
Uchwałę Nr 206/XXV/10 (uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 15
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
wynajęcie lokalu na okres 10 lat (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej).
Przewodniczący Rady stwierdził, że wszyscy radni dostali projekt uchwały
i poprosiło zabieranie głosu w tej sprawie.
Wójt Gminy wyjaśnił, że NZOZ rozpocznie działalność 1 kwietnia br. 10-letni okres umowy,
o który wystąpiła dr Kiciak, zapewni Zakładowi stabilność działania. Uchwała jest potrzebna,
ponieważ Wójt może podpisać umowę tylko na 3 lata.
Radny Wojciech Żółtowski zapytał o warunki umowy.
Odpowiedź Wójta: wynajęcie dotyczy lokali, w których działał SPZOZ i nastąpi w oparciu
o umowę najmu. Czynsz 3 tys. zł + VAT miesięcznie, bez kosztów energii elektrycznej, w
Nowych Proboszczewicach jest odrębna umowa na odbiór nieczystości stałych.
Radna Anna Kozińska zapytała, jak często będzie zmieniana stawka czynszu.
Odpowiedź Wójta; nie częściej niż raz w roku, aneksem do umowy.
Wobec braku dalszych pytań ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
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W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosów „za”) podjęła
Uchwałę Nr 207/XXV/10 (uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 16
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
wynajęcie lokalu na okres 10 lat (Bank Spółdzielczy w Starej Białej).
Przewodniczący Rady stwierdził, że wszyscy radni dostali projekt uchwały i poprosił
o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wójt Gminy wyjaśnił, że z końcem marca nastąpi likwidacja Punktu Pocztowego w Nowych
Proboszczewicach. Wynajęciem tego lokalu jest zainteresowany Bank Spółdzielczy w Starej
Białej. Ze względu na rozległe i kosztowne prace remontowo – adaptacyjne bank proponuje
umowę dłuższą niż na 3 lata. Czynsz zostanie ustalony w sposób rynkowy. Gmina wykona
elewację i podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Radny Władysław Mikołajczyk zapytał o częstotliwość ustalania czynszu.
Odpowiedź Wójta: czynsz będzie ustalony w momencie podpisania umowy, w której będzie
zapis o możliwości zmiany kwoty czynszu przynajmniej raz w roku, na podstawie aneksu do
umowy.
Wobec braku pytań ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt
uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosów „za”) podjęła
Uchwałę Nr 208/XXV/10 (uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 17
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
użyczenie lokalu na okres 10 lat (Spółka Wodna Stara Biała).
Przewodniczący Rady stwierdził, że wszyscy radni dostali projekt uchwały i poprosił
o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wójt gminy wyjaśnił, że użyczenie będzie dotyczyło adresu i lokalu. Nowa umowa jest
konieczna, gdyż poprzednia wygasła.
Wobec braku pytań ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt
uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
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Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosów „za”) podjęła
Uchwałę Nr 209/XXV/10 (uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 18
Zapytania i wolne wnioski.
Wójt Gminy poinformował o warunkach wycieczki do Lwowa. Przypomniał o konieczności
posiadania paszportów. Poprosił o potwierdzenie udziału. Lista uczestników jest nadal
otwarta i dla radnych i sołtysów będzie zamknięta na koniec marca.
Przewodniczący Rady Jan Wrześniewski:
 Przypomniał radnym o obowiązku złożenia do końca kwietnia oświadczeń
majątkowych.
 Poddał pod rozwagę zagadnienie odpadów w gminie. Minister Środowiska dąży do
zmiany przepisów w taki sposób, aby odpady stały się własnością samorządów.
Rozważana jest sprawa, czy rozwiązanie to będzie wprowadzone ustawowo, czy
poprzez referenda w gminach.
 Poprosił Wójta Gminy o uporządkowanie drogi do kościoła w Brwilnie.
 Odczytał życzenia Wielkanocne, które nadesłała senator RP Pani Janina Fetlińska
oraz sam złożył życzenia świąteczne w imieniu swoim i Wiceprzewodniczącego
Rady Gminy. Do życzeń Świątecznych dołączył się Wójt Gminy.
Ad. 19
W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie 1330 Przewodniczący Rady zamknął
posiedzenie XXV sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady
/-/ Jan Wrześniewski

Protokołowała
Bożena Guzanek
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