P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/10
z XXVII Sesji Rady Gminy Stara Biała
odbytej w dniu 20 maja 2010 r.

Porządek posiedzenia:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Przyjęcie 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.
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na rok
2010.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobieraną wodę
i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stara Biała.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 107/XIV/08 Rady Gminy Stara
Biała z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Stara Biała”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności
związanych z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu
położonego w m. Maszewo Duże (działka nr 190/36).
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności
związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego
w m. Mańkowo.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.
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Ad. 1
XXVII 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 zaproszonych gości.
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 wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad po punkcie 10.
punktu 11. „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności
związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Mańkowo”.
Wobec braku innych uwag i propozycji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
wniosek Wójta Gminy.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek Wójta Gminy został przyjęty jednogłośnie
(15 głosów „za”).
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 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. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na rok 2010.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobieraną wodę i odprowadzanie
ścieków na terenie Gminy Stara Biała.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 107/XIV/08 Rady Gminy Stara Biała
z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy
Stara Biała”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo
Duże (działka nr 190/36).
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Mańkowo.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. 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 zawierający wniosek Wójta Gminy
został przyjęty jednogłośnie (15 głosów „za”).
Ad. 3
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że radni wraz z zaproszeniami otrzymali projekt
protokołu z posiedzenia XXVI sesji Rady Gminy. Następnie zapytał radnych, czy zgłaszają
uwagi i zastrzeżenia do protokołu.
Radni nie wnieśli uwag i zastrzeżeń, wobec czego Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt protokołu z XXVI 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:
• Wojewoda Mazowiecki zakwalifikował nasz wniosek dotyczący budowy drogi gminnej
Srebrna – Stara Biała do dofinansowania z NPPDL 2008 – 20100. Dofinansowanie
wyniesie 50% kosztów kwalifikowanych.
Z tej decyzji wynika projekt uchwały na dzisiejszej Sesji Rady Gminy dotyczący
wprowadzenia tej inwestycji do budżetu na 20010 rok. Inwestycja musi być zrealizowana
do końca b.r.
• Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych otrzymaliśmy dotację w wysokości 40 tys. zł na
budowę drogi w Kowalewku.
• Gmina została zakwalifikowana do dofinansowania kanalizacji w Brwilnie w wysokości
75% kosztów kwalifikowanych, co wyniesie ok. 1,3 mln zł. Dofinansowanie pochodzi
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
• Przedstawił informację na temat oceny wniosku dotyczącego budowy Sali gimnastycznej
w Maszewie Dużym wraz z rozbudową szkół w Maszewie Dużym i w Starych
Proboszczewicach. Projekt został oceniony dobrze, ale niestety, ze względu na wskaźnik
„G” nie mamy szans na uzyskanie dofinansowania.
• Sad Apelacyjny w Warszawie utrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Płocku
dotyczący unieważnienia umowy wieczystego użytkowania gruntów, w Maszewie Dużym
przez Płocką Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko – Własnościową w Płocku. Sąd
uznał, że Spółdzielnia nie rozpoczęła budowy w terminie określonym w umowie, ale
końcowy termin zakończenia budowy (2012 rok) nie został przekroczony.
• Na kolejnej Sesji zostanie przedstawiona zmiana w budżecie gminy w związku
z koniecznością wykonania odwodnienia dróg osiedlowych w Brwilnie w bieżącym roku,
ponieważ stan obecny rowów melioracyjnych grozi podtopieniem budynków
mieszkalnych.
• Poinformował o projektach uchwał, które będą przedstawione na dzisiejszej Sesji
i dotyczących nabycia gruntu pod drogi.
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają pytania do informacji złożonej przez Wójta
Gminy.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. 5
Przewodniczący poszczególnych komisji złożyli sprawozdania z odbytych posiedzeń
w okresie między sesjami.
Komisja Rewizyjna między sesjami spotkała się jeden raz. Przewodniczący Komisji
Jacek Portalski omówił tematykę posiedzenia, tj. zapoznanie się z informacją
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o przeprowadzonych przetargach oraz o wykonaniu uchwał Rady Gminy podjętych w 2009
roku.
Sprawy różne to: podwyżka cen wody i ścieków, naprawa drogi wojewódzkiej Nr 540 oraz
ustawienie tablic na ulicach na granicy Maszewa Dużego i Mańkowa z nazwami
miejscowości.
Komisja Budżetowa między sesjami spotkała się jeden raz. Przewodniczący Komisji
Mariusz Downarowicz poinformował, że tematem posiedzenia była analiza gospodarowania
mieniem gminnym.
W sprawach różnych Komisja zaproponowała, aby z budżetu gminy przekazać 20 tys. zł na
renowację elewacji budynku kościoła p.w. św. Floriana w Starych Proboszczewicach.
Komisja Polityki Społecznej między sesjami spotkała się jeden raz. Przewodniczący
Komisji Andrzej Wojciechowski poinformował, że Komisja zapoznała się z informacjami
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Małgorzaty WiśniewskiejKlimczewskiej i Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej Pani Hanny Smardzewskiej nt.
organizacji akcji letniej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy.
W sprawach różnych Komisja zaopiniowała pozytywnie wzrost kwot stypendium szkolnego
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają uwagi do złożonych sprawozdań.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. 6
W punkcie „Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi” poruszono
następujące tematy:
Radny Piotr Rutkowski złożył wniosek o wykupienie pasa drogowego w drodze gminnej
przy parkingu przy cmentarzu w Nowym Trzepowie. Prosi o przygotowanie uchwały w tej
sprawie na najbliższą sesję.
Sołtys Nowej Białej Joanna Bodal zapytała na jakim etapie jest sprawa uruchomienia linii
autobusowej przez Nową Białą.
Radny Władysław Mikołajczyk:
1. Poinformował, że celem uzdrowienia sytuacji w LZS „START” Proboszczewice, po
konsultacji ze Starostwem Powiatowym w Płocku, została dokonana zmiana statutu
Klubu. Polega ona na tym, że wszystkie sprawy finansowo – marketingowe będą
prowadzone przez skarbnika Małgorzatę Krzemińską i drugiego wiceprezesa ds.
marketingu i finansów Mariana Proniewskiego, obecnego na sali obrad. Tym samym od
podpisywania dokumentów finansowych został odsunięty prezes klubu.
2. Zapytał, czy Pan Wójt zamierza powołać zespół koordynujący współpracę organizacji
pozarządowych działających na terenie gminy. Popiera powstanie takiego zespołu.
3. Poprosił Komisję Budżetową, aby na sesji wyjazdowej zapoznała się ze stanem ul.
Irysowej. Widzi konieczność oświetlenia jej czterema lampami na istniejących słupach.
Radny Daniel Bielicki wyraził zadowolenie z przedstawionej zmiany statutu LZS „START”
Proboszczewice i zapytał, czy ta zmiana została przyjęta uchwałą walnego zgromadzenia
i czy Pani Krzemińska jest członkiem Klubu?
Radny Mariusz Downarowicz poparł inicjatywę Pana Wójta odnośnie wykonania naprawy
rowów melioracyjnych w m. Brwilno. Proponuje przygotowanie projektu zmiany uchwały
budżetowej
na najbliższą sesję Rady tak, aby wykonanie rowów znalazło się
w tegorocznych inwestycjach.
Odpowiedzi Wójta Gminy:
 Na wniosek Radnego Piotra Rutkowskiego: do przygotowania uchwały potrzebna jest
kompletna dokumentacja geodezyjna, której jeszcze nie mamy. Sprawa ta jest już
podjęta.
 Na pytanie Sołtys Joanny Bodal: konieczne jest jeszcze uzgodnienie kilku szczegółów
dotyczących rozkładu jazdy autobusu, tak aby połączyć ją z komunikacją wewnętrzną
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w Orlenie. Od 1 września do końca roku będą uruchomione kursy: dwa rano, dwa w
godz. 13 – 14 i 1 kurs ok. godz. 22.00.
 Na pytania Radnego Władysława Mikołajczyka:
 Na terenie gminy działają tylko dwie organizacje pozarządowe, obie piłkarskie, więc
powoływanie zespołu konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi jest niecelowe.
 Problemy z ul. Irysową są takie same, jak z każdą nowo wytyczoną drogą. Jest ona
w lepszym stanie niż wiele dróg w gminie. Na razie nikt przy niej nie mieszka, a droga
jest przejezdna. Zachęca Radnych do zapoznania się ze stanem wszystkich dróg
gruntowych w gminie.
Przewodniczący Rady stwierdził, że w gminie nie mamy problemu nieprzejezdności dróg,
ponieważ wszystkie drogi mają nawierzchnię ulepszoną.
Radny Marek Krajewski zapytał o możliwość podłączenia do kanalizacji posesji przy
sklepie „Kubuś” w Maszewie Dużym.
Radny Wojciech Żółtowski:
1. Kiedy zostanie otwarty punkt apteczny w Białej?
2. Kiedy zostanie zaplanowane oświetlenie uliczne?
3. Kiedy zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie ulic Oleńki Billewiczówny? I Bohuna
4. Poprosił Komendanta Posterunku Policji w Starej Białej o poinformowanie, kim jest nowy
komendant Policji w Płocku.
Przewodniczący Rady Jan Wrześniewski poprosił o zadawanie pytań radnym Powiatu
Płockiego.
Radny Włodzimierz Kajkowski zwrócił się z prośbą do Radnych Powiatu Płockiego
obecnych na sesji, o monit do MZDW w sprawie naprawy drogi wojewódzkiej Nr 540 na
odcinku Kamionki - Proboszczewice.
Komendant Posterunku Policji w Starej Białej zaprezentował w kilku słowach postać
nowego Komendanta Policji w Płocku. Jest to inspektor Jan Kalbarczyk, z 25-letnim stażem
w Policji, ostatnio pracował na stanowisku komendanta powiatowego w Ciechanowie.
Odpowiedzi Wójta Gminy:
Na wniosek Radnego Marka Krajewskiego: sprawa ta była omawiana na posiedzeniu
Komisji Budżetowej. Jest to wydatek 80 – 100 tys. zł i dotyczy budowy sieci sanitarnej dla
praktycznie jednej nieruchomości, trzeba ją więc wnikliwie rozważyć.
Na pytania Radnego Wojciecha Krajewskiego:
 Lokal jest wyremontowany, wynajmujący czeka na koncesję na prowadzenie punktu
aptecznego.
 Przetarg na wykonanie oświetlenia ulicznego jest w realizacji. Po uzupełnieniu ofert
zostanie rozstrzygnięty i niezwłocznie nastąpi realizacja.
 Wykonanie ulic Oleńki Billewiczówny i Bohuna natrafiło na trudność w związku z brakiem
zgody jednej z właścicielek gruntu na zbycie pasa ziemi, który by umożliwił zbudowanie
drogi
o jednakowej szerokości na całej jej długości. Dokumentacja na tę
inwestycję jest przygotowana.
Na prośbę Radnego Włodzimierza Kajkowskiego. Możliwe, że na przyszłą Sesję Rady
zostanie przygotowana uchwała pozwalająca środkami gminy dokonać niezbędnej naprawy
drogi wojewódzkiej Nr 540. W chwili obecnej nie można liczyć na dotacje z Urzędu
Marszałkowskiego.
Radny Powiatu Płockiego Lech Dąbrowski:
• Nie ma możliwości wpływu na MZDW w sprawie naprawy drogi Nr 540. Proponuje, że
jako przedstawiciel powiatu wraz z Panem Wójtem spotka się z zarządcą drogi, aby
wspólnie lobbować w tej sprawie. Dobrze by było wykonać chociaż dokumentację.
• Poinformował, że będzie wykonana naprawa drogi powiatowej z Płocka przez Zągoty, co
pozwoli odciążyć drogę wojewódzką.
• Powiat Płocki wyasygnował ze swojego budżetu 20 tys. zł na budowę drogi gminnej
Srebrna – Stara Biała.
• Zaprosił wszystkich samorządowców na obchody Dnia Samorządu Terytorialnego, które
będą obchodzone w dniu 10 czerwca w Gąbinie.
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Radny Powiatu Płockiego Marek Moderacki:
• Pogratulował gminie oddania „Orlika”.
• Przyłączył się do zaproszenia samorządowców przez Radnego Lecha Dąbrowskiego na
obchody Dnia Samorządu do Gąbina.
Przewodniczący Rady zapytał, dlaczego Dzień Samorządowca jest obchodzony
w czwartek, a więc w środku tygodnia.
Radny Powiatu Płockiego Lech Dąbrowski odpowiedział, że ponieważ dni od piątku do
niedzieli nie wchodziły w rachubę, czwartek uznano za najlepszy dzień.
O godzinie 10.15 Przewodniczący Rady ogłosił 20. minutową przerwę w obradach.
Salę obrad opuścili radni powiatu płockiego i Kierownik Posterunku Policji.
O godzinie 10.35 wznowiono obrady.
Wójt Gminy odniósł się do pytania Radnego Daniela Bielickiego w sprawie zmiany statutu
LZS „START” Proboszczewice. Wyraził zdanie, że zmiana statutu wyłączająca prezesa klubu
od podpisywania dokumentów, a więc i podejmowania decyzji stawia pod znakiem zapytania
możliwości działania prezesa. Taka zmiana stoi w sprzeczności z przepisami prawa
o stowarzyszeniach, a ponadto nie rozwiązuje dotychczasowych problemów klubu. Nie
rozumie również, na jakiej podstawie prawnej dokonano zmiany statutu.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada nie ma zamiaru rozwiązywać żadnego klubu
sportowego. Jednak pieniądze, które klub otrzyma, muszą być wydawane w sposób zgodny
z prawem.
Wobec braku dalszych interpelacji i zapytań Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego
punktu porządku obrad.
Ad. 7
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.
Wójt Gminy wyjaśnił, że zmiana w budżecie związana jest z nową inwestycją: budową drogi
gminnej Srebrna – Stara Biała. W wyniku zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Płockim
w sprawie wspólnej realizacji projektu gmina otrzyma dotację z powiatu w kwocie 20 tys. zł.
Reszta pieniędzy musi pochodzić z budżetu gminy.
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 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 219/XXVII/10 (uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 8
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za
pobieraną wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stara Biała.
Przewodniczący Rady stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały, i poprosił
o zabieranie głosu w tej sprawie.
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Wójt Gminy wprowadził autopoprawkę do projektu uchwały polegającą na pozostawieniu
opłaty abonamentowej na niezmienionym poziomie od kwietnia 2009 roku, t.j. kwota netto
2,81 zł, co odpowiada kwocie brutto 3,00 zł. Wyjaśnił, że podwyżka cen wody i ścieków
wynika ze wzrostu kosztów energii elektrycznej i opłat za korzystanie ze środowiska.
Zaproponowana podwyżka wynosi ok. 5%.
Radny Wojciech Żółtowski zaproponował odłożenie podwyżki cen wody do 2011 roku,
z powodu powodzi, której skutki pośrednio dotkną wszystkich, a przede wszystkim osoby
zamieszkałe na wsi, gdzie dochody są niskie. Ponadto obecna pogoda zapowiada złe zbiory
w bieżącym roku, co również wpłynie na dochody rolników.
Przewodniczący Rady Jan Wrześniewski stwierdził, że podwyżka w późniejszym terminie
będzie musiała być w wyższej kwocie niż zaproponowana, więc tym samym będzie bardziej
odczuwalna dla społeczności gminy. Nowa stawka i tak nie pokrywa ceny wody.
Wójt Gminy odpowiedział, że nie podwyższanie ceny wody prowadzi do sytuacji, kiedy w
największym stopniu dotowani są odbiorcy zużywający duże ilości wody, np. do podlewania
trawników czy ogródków przydomowych. Są to osoby, z reguły, o przyzwoitych dochodach.
Ponadto tania woda nie zmusza w żaden sposób odbiorców do jej oszczędzania.
Przewodniczący Rady zapytał Radnego Wojciecha Żółtowskiego, czy jego propozycja
odłożenia podwyżki cen wody do 2011 roku jest wnioskiem formalnym?
Radny Wojciech Żółtowski odpowiedział, że każdy radny wypowie się w tej sprawie
w głosowaniu.
Wobec braku dalszych pytań i propozycji ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt uchwały zawierający autopoprawkę Wójta Gminy.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 10 radnych,
„przeciw” 4 radnych
„wstrzymał się” 1 radny
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę Nr 220/XXVII/10
wymaganą większością głosów (10 głosów „za), uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 9
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr
107/XIV/08 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie uchwalenia
„Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Stara Biała”.
Przewodniczący Rady stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosił
o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wójt Gminy poinformował, że wzrost kwot stypendium wynika ze wzrostu podstawy ich
naliczania.
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 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 221/XXVII/10 (uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 10
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 (działka nr 190/36).
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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” 15 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 222/XXVII/10 (uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 11
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego
w m. Mańkowo.
Przewodniczący Rady stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosił
o zabieranie głosu w tej sprawie.
Radny Piotr Rutkowski zapytał o cenę, za którą gmina zakupi grunt.
Wójt Gminy wyjaśnił, że cena ta zostanie ustalona w wyniku negocjacji ze sprzedającym.
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 223/XXVII/10 (uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 12
Zapytania i wolne wnioski.
Wójt Gminy poruszył następujące sprawy:
1. Gmina zadeklarowała uczestnictwo w programie Rozwój e-usług i ich dostępu dla
obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie”.
Jest to projekt kluczowy realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego,
Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. i Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Warszawie w ramach Priorytetu II Działanie 2.2, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013.
2. Powstał problem z przekazywaniem na majątek Zakładu Energetycznego lamp
oświetleniowych montowanych na słupach. Do tej pory lampy te były przekazywane na
majątek Zakładu. RIO taki sposób postępowania kwestionuje. W związku z tym Zakład
Energetyczny żąda od gminy podpisania umów na dzierżawę słupów. Takie
postępowanie nie ma nic wspólnego z racjonalnym wydatkowaniem pieniędzy.
Dlatego też będziemy się upierać, aby lampy oświetleniowe montowane na słupach
będących własnością Zakładu Energetycznego były przekazywane na majątek Zakładu.
3. Prosi Radę o decyzję odnośnie obchodów Dnia Samorządowca. Rada przeznaczyła na
ten cel 1,5 tys. zł, ale uległ zmianie termin i miejsce obchodów.
Radny Władysław Mikołajczyk poinformował o ofertach, jakie sołtysi otrzymali poprzez
Związek Kółek Rolniczych od firmy, która proponuje pośrednictwo w sprawie uzyskania od
Zakładu Energetycznego odszkodowania za zajęcie gruntu pod słupy energetyczne. Pyta,
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czy gmina otrzymuje opłatę dzierżawną za słupy energetyczne stojące w pasie dróg
należących do gminy?
Radny Wojciech Żółtowski opisał pokrótce sposób działania firmy występujące w imieniu
rolników o zapłaty z tego tytułu.
Wójt Gminy w kilku słowach poinformował o wątpliwościach i zagrożeniach, jakie mogą
wyniknąć przy załatwianiu odszkodowań. Poprosił sołtysów o poinformowanie mieszkańców,
że Urząd Gminy nie będzie się włączał w tę sprawę; każdy zainteresowany musi tu działać
na własną rękę. W przypadku, gdy w pasie drogi zakład energetyczny postawi słup, gmina
naliczy mu za to stosowną opłatę.
Ustalenia Rady Gminy:
1. Termin wspólnej komisji wyjazdowej ustala się na dzień 8 czerwca br.
2. Rada Gminy nie weźmie udziału w obchodach Dnia Samorządowca organizowanego
przez Powiat Płocki.
Sołtys Bronowa Kmiecego Zbigniew Truchlewski zapytał, czy jest możliwe ufundowanie
stypendium dla ucznia gimnazjum, który jest mieszkańcem gminy i którego określił jako
wybitnie zdolnego.
Wójt Gminy odpowiedział, że sprawa ufundowania stypendium będzie rozpatrzona od
strony prawnej.
Wiceprezes LZS „Start” Proboszczewice Marian Proniewski zadeklarował poprawę formuły
działania klubu, poprosił o wsparcie osób, które chcą działać oraz o wyciszenie złych emocji
wokół klubu i osoby jej prezesa. Poinformował, że Pan Oliwkowski jest świadom popełnienia
szeregu nieprzepisowych działań. Zwrócił uwagę na pracę, jaką on włożył w prowadzenie
klubu. Prosi, aby dać mu jeszcze jedną szansę. Wskazał na potrzebę powołania zespołu
koordynującego działanie organizacji pozarządowych na terenie gminy.
Przewodniczący Rady stwierdził, że nikt nie odbierze Panu Oliwkowskiemu jego zasług, ale
Rada i Wójt muszą działać zgodnie z prawem, a więc muszą wymagać prawidłowego
wydawania publicznych pieniędzy. Ani Rada ani Wójt nie włączają się w sprawy
organizacyjne klubu.
Ad. 13
W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie 1155 Przewodniczący Rady zamknął
posiedzenie XXVII sesji Rady Gminy.

Protokołowała
Bożena Guzanek
Przewodniczący Rady

/-/Jan Wrześniewski

9/9

