P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/I10
z XXVIII Sesji Rady Gminy Stara Biała
odbytej w dniu 30 czerwca 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 udzielenia pomocy rzeczowej Miastu i Gminie
Gąbin.
9. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Stara Biała na
prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele w
Starych Proboszczewicach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego samorządowej instytucji kultury.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Regionu
Płockiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia
pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Białej do
podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności
związanych
z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu
położonego w m. Maszewo Duże (dz. nr nr 303/5, 303/8 i 303/12).
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności
związanych z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu
położonego w m. Brwilno (dz. nr nr 133/5 i 133/21).
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego
z Płocką Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko – Własnościową w Płocku.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Zakończenie obrad.
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Ad. 1
XXVIII 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.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Sylwii Kretkowskiej z Mazowieckiego Centrum
Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. z/s w Łowiczu, która przedstawiła ofertę zakupu
udziałów tej spółki skierowaną do polskich hodowców i producentów oraz wynikające z niej
korzyści zarówno dla udziałowców jak i dla polskiej hodowli.
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.
Wobec braku uwag i propozycji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie następujący
porządek obrad XXVIII Sesji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Miastu i Gminie Gąbin.
Podjecie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Stara Biała na prace
konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele w Starych
Proboszczewicach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego samorządowej instytucji kultury.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy
materialnej o charakterze socjalnym.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Białej do podejmowania działań
wobec dłużników alimentacyjnych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo
Duże (dz. nr nr 303/5, 303/8 i 303/12).
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Brwilno
(dz. nr nr 133/5 i 133/21).
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego z Płocką
Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko – Własnościową w Płocku.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Zakończenie obrad.

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych
„przeciw” 0 radnych
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„wstrzymało się” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że zaproponowany porządek obrad został przyjęty
jednogłośnie (15 głosów „za”).
Ad. 3
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że radni wraz z zaproszeniami otrzymali projekt
protokołu z posiedzenia XXVII 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 XXVII 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:
1. Poinformował o podpisaniu ze strony Gminy umów na dotacje:
• dot. budowy kanalizacji sanitarnej w Brwilnie. Dotacja z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich,
• dot. budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kowalewko. Dotacja
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
2. Otrzymaliśmy dotację z PROW-u, przeznaczoną na budowę świetlicy w BronowieZalesiu.
3. Eksperci Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych pozytywnie ocenili
wniosek dot. budowy dróg Mańkowo – Nowa Biała i Kobierniki. Wkrótce powinna być
podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim. Fizycznie pieniądze Gmina powinna
otrzymać w 2011 r.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brwilno przebiega zgodnie z harmonogramem
i powinna być ukończona w terminie.
5. Zakończono budowę ul. Modrzewiowej w Nowych Proboszczewicach.
6. Niebawem rozpocznie się budowa drogi powiatowej Wyszyna – Ulaszewo. Projekt został
sprawdzony, spełnia wszystkie warunki do wydania decyzji w trybie tzw. specustawy.
W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg.
7. Wkrótce ogłosimy przetarg na budowę drogi Srebrna – Kowalewko, skompletowana
została już dokumentacja techniczna.
8. Droga Stara Biała – Srebrna to koszt ok. 3,2 mln zł, z czego połowę stanowi dotacja
z NPPDL. Termin wykonania do 30 listopada. Wykonawcą będzie PRD Płock S.A.
9. Pozostałe drogi: ul. Cedrowa i ul. Jaworowa w Maszewie Dużym – została do
uzgodnienia kolizja projektowanej drogi z linią telefoniczną Petrotelu.
10. Ulice Bohuna i Billewiczówny w Białej – zdecydowaliśmy się na zastosowanie trybu tzw.
specustawy, ze względu na brak możliwości wejścia na działkę prywatną
(nieuregulowany stan prawny) oraz konieczność pozyskania drogi, która obecnie jest
w wieczystym użytkowaniu PKN Orlen S.A. Uzyskaliśmy już wszystkie niezbędne zgody
i decyzje podmiotów prawnych.
11. Remont Ośrodka Zdrowia w Starych Proboszczewicach przebiega zgodnie
z harmonogramem.
12. Świetlica w m. Włoczewo – prace remontowe zostały spowolnione z powodu
konieczności osuszenia budynku po intensywnych opadach deszczu.
13. Została zakończona budowa świetlicy w m. Dziarnowo. Trwa obecnie procedura odbioru,
pozostało podłączenie energii elektrycznej.
14. W uzgodnieniu z Dyrekcją Zespołu Szkół w Starych Proboszczewicach ograniczono
obecny zakres robót remontowych, w związku z planowaną rozbudową szkoły.
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15. Wkrótce zostanie wykonany montaż oświetlenia ulicznego na istniejących słupach,
zaplanowany na lata 2009 i 2010.
16. Został w zasadzie rozstrzygnięty przetarg na dokończenie II etapu boiska sportowego
w Nowych Proboszczewicach. Najbardziej korzystną ofertę spośród firm, które zgłosiły
się do przetargu, przedstawiła firma BUDGOST.
Wartość robót wyniesie ok. 1,5 mln zł. Zakres robót przewiduje budowę kortu tenisowego
(ok. 200 tys. zł), który powinien być wykonany na obecnym etapie budowy, ponieważ
później będzie do niego utrudniony dostęp sprzętu budowlanego.
17. Duże zainteresowanie zajęciami na „Orliku” wśród młodzieży i dorosłych, w tym również
w czasie wakacji, potwierdza trafność tej inwestycji. Bardzo przydatni okazali się
animatorzy sportu.
18. Zaprezentował puchar, który reprezentacja Gminy Stara Biała otrzymała za zajęcie
I miejsca i wywalczenie tytułu Mistrza Mazowsza w III mistrzostwach pracowników
samorządowych w piłce nożnej, nie przegrywając ani jednego meczu i zdobywając 35
bramek. Poinformował o mistrzostwach ogólnopolskich, które odbędą się we wrześniu
nad morzem. Związane to będzie z większymi kosztami.
19. Poinformował, że w Nowym Trzepowie mieszka Pani Ewa Pawłowska, która 26 czerwca
ukończyła 100 lat. Życzenia Jubilatce złożył Wójt wraz z Sekretarz Gminy Panią
Aleksandrą Górzyńską.
Przewodniczący Rady pogratulował wyniku i podziękował zawodnikom za zwycięstwo
w rozgrywkach piłkarskich, zauważając, że jest ono wspaniałą promocją i reklamą Gminy.
Następnie zwrócił się do radnych o zadawanie pytań do informacji złożonej przez Wójta.
Radny Władysław Mikołajczyk:
1. Zapytał o termin rozpoczęcia budowy kanalizacji sanitarnej w m. Ogorzelice.
2. Przypomniał o budowie na stadionie skoczni w dal, ponieważ jest to jedna
z najważniejszych dyscyplin sportowych w szkole.
Radny Piotr Rutkowski zapytał, czy jest zlecone wykonanie projektu budowy oświetlenia
ulicznego przy cmentarzu w Nowym Trzepowie i czy będzie ono zrealizowane w 2010 roku?
Radny Stanisław Wiśniewski proponuje sprawdzić, czy roboty przy rozbudowie szkoły
w Wyszynie przebiegają zgodnie z harmonogramem.
Wiceprzewodniczący Rady Włodzimierz Kajkowski zapytał, czy odbył się zaplanowany
w maju przetarg na wykonanie ul. Umińskiego w Starych Proboszczewicach.
Odpowiedzi Wójta:
 Na pytanie radnego Władysława Mikołajczyka:
1. Mamy już kompletną dokumentację na wykonanie kanalizacji sanitarnej. Aby nie
niszczyć upraw, roboty zaplanowano po żniwach.
2. Miejsce, w którym ma być skocznia do skoków w dal zostało uzgodnione, o czym
powiadomiono wykonawcę robót.
 Na pytanie radnego Piotra Rutkowskiego
Oświetlenie, o którym była mowa wcześniej, jest montowane na istniejących słupach.
Nowe projekty oświetlenia dotyczą m.in. miejsc: Nowe Trzepowo przy cmentarzu,
skrzyżowanie ul. Włoczewskiej i Bielskiej z Mickiewicza w Starych Proboszczewicach,
nowo budowana droga w Kobiernikach.
 Na pytanie Radnego Stanisława Wiśniewskiego
Postęp robót przy remoncie i rozbudowie Szkoły w Wyszynie nie jest zadowalający.
Mieści się ona w starym budynku, stąd wiele zmian jest wprowadzanych już w trakcie
robót. Remont nowszej część budynku musi być zakończony do września, aby można
było rozpocząć naukę.
 Na pytanie Wiceprzewodniczącego Rady Włodzimierza Kajkowskiego
Na wykonanie ul. Umińskiego posiadamy już pełną dokumentację techniczną. 1 lipca br.
odbędzie się spotkanie z mieszkańcami ulicy, w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.
Droga musi mieć wymagane parametry, a nie wszyscy zamieszkujący przy niej złożyli
stosowane oświadczenia.
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Wobec braku pytań Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku
obrad.
Ad. 5
Przewodniczący Rady Jan Wrześniewski złożył sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia
wyjazdowego, które odbyło się 8 czerwca 2010 r. Przypomniał, że radni dokonali kontroli
prowadzonych inwestycji, w tym w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej i dróg, zapoznali się
ze stanem zaawansowania budowy stadionu w Nowych Proboszczewicach oraz stanem
i utrzymaniem dróg w Gminie. Ponadto radni obejrzeli tereny Gminy, które zostały
podtopione podczas opadów deszczu na początku czerwca br.
Stwierdził, że radni nie mieli zastrzeżeń do realizacji inwestycji na terenie Gminy.
Wobec braku uwag odnośnie przedstawionego sprawozdania Przewodniczący Rady
przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. 6
W punkcie „Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi” poruszono
następujące zagadnienia:
Radny Mariusz Downarowicz:
1. Czy w budżecie Gminy zostały przewidziane pieniądze na wykonanie odwodnienia
gruntów w Brwilnie?
2. Zapytał o stan zaawansowania wykupu gruntów pod rów odwadniający w m. Brwilno.
3. Poinformował o konieczności wykaszania pasa przy drodze pomiędzy miejscowościami
Maszewo Duże a Maszewo, z uwagi na bezpieczeństwo kierowców.
Radny Piotr Rutkowski:
1. Zapytał, czy została podjęta decyzja odnośnie przyłącza sieci wodociągowej do 4. posesji
w Nowym Trzepowie, położonych przy gospodarstwie pomocniczym.
2. Czy i w jakim czasie będzie zrobione przyłącze sieci wodociągowej do posesji Państwa
Wysockich, ponieważ z powodu awarii pompy wodociągowej nie mają oni dostępu do
bieżącej wody?
Sołtys Nowego Trzepowa Stanisław Mokrzki zgłosił problem bezpańskich psów, które
wałęsają się po drogach. Poinformował, że Koło Łowieckie odmówiło zajęcia się tą sprawą.
Odpowiedzi Wójta Gminy:
Na pytania radnego Mariusza Downarowicza:
1. Zmiana w budżecie związana z wykonaniem robót polegających na odwodnieniu
gruntów w Brwilnie jest sprawą pilną i będzie przedstawiona Radzie do września br.
Dodał, że konieczne jest również wykonanie ul. Szacherskiego w kierunku rzeki
Wierzbicy, ponieważ droga ta posiada duży spadek w kierunku rzeki i spływająca po niej
woda czyni wiele szkód, również na posesjach sąsiadujących z drogą.
2. Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego Brwilna przewiduje lokalizację rowu
odwadniającego bez konieczności wykupu terenu. Taki był warunek podziału
nieruchomości, czego właściciele byli świadomi.
3. Pasy gruntu przy drogach na terenie Gminy są wykaszane na bieżąco.
Na pytania radnego Piotra Rutkowskiego: sprawy należy wnikliwie przeanalizować, aby
załatwić je w odpowiedni i szybki sposób.
Na prośbę sołtysa Nowego Trzepowa Stanisława Mokrzkiego:
Gmina płaci schronisku 180 zł miesięcznie za 1 miejsce dla psa. Nie wszystkie psy, które
wałęsają się po drogach, są bezpańskie. Często to zwierzęta, którymi właściciele przestają
się opiekować. Interwencja w takich sprawach zawsze należy do Policji, a nie do Urzędu
Gminy.
Radny Piotr Rutkowski:
1. Odnośnie psów bezpańskich – proponuje wpłynąć na właścicieli gospodarstw, aby
zabezpieczyli psy przed wybieganiem i szkodami, które mogą czynić.
2. Wrócił do sprawy przyłącza wody – właściciele chcieliby wiedzieć, jakie czynności mają
wykonać sami, a co zrobi Gmina.
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Kierownik Posterunku Policji w Starej Białej poinformował, że Policja reaguje na bieżąco
na każde wezwanie osoby, która poczuje się zagrożona obecnością bezpańskiego psa.
Właściciele psów powinni mieć je stale pod kontrolą – to ich obowiązek. Zaniedbujący ten
obowiązek są karani mandatami.
Wyjaśnił, że radiowozy zakupione przez Gminę są nadal w użytkowaniu Posterunku Policji
w Starej Białej.
Wójt Gminy stwierdził, że odpowiedzialność za psa spoczywa na właścicielu nieruchomości,
na której przebywa pies. Tylko psy poruszające się po miejscach publicznych można uznać
za bezpańskie. Potwierdził, ze wszelkie interwencje dotyczące wałęsających się bezpańskich
psów należą do Policji, a nie do Urzędu Gminy.
Radny Wojciech Żółtowski:
Czy w ramach podpisanej umowy na wykonanie oświetlenia ulicznego z firmą
Wereszczyński można jeszcze dodatkowo zainstalować 1 lampę na istniejącym słupie na ul.
Kordeckiego w Białej, vis a` vis zakładu wulkanizacyjnego?
Sołtys Włoczewa Romuald Żółtowski prosi o odtworzenie przepustu w drodze gminnej
o nawierzchni żwirowej prowadzącej do Włoczewa.
Odpowiedzi Wójta Gminy:
Na pytanie radnego Wojciecha Żółtowskiego. Sprawdzi, czy jest możliwe zainstalowanie
jeszcze jednej lampy w ramach zawartej umowy.
Na prośbę sołtysa Romualda Żółtowskiego. Sprawa zostanie zbadana i jeśli taka potrzeba
faktycznie istnieje przepust zostanie odtworzony.
Radny Piotr Rutkowski poprosił o decyzję w sprawie przyłącza sieci wodociągowej do
posesji w Nowym Trzepowie, o których mówił wcześniej.
Wójt Gminy. Właściciele działek zaniedbali sprawę, ponieważ już dwa lata temu, jak inni
mieszkańcy, powinni zrobić dokumentację. Sprawa ta jest rozpatrywana i zostanie
załatwiona, ale na to potrzeba trochę czasu.
Radny Stanisław Wiśniewski poruszył sprawę niebezpiecznego zjazdu z drogi powiatowej
w m. Wyszyna w pobliżu rowu wypełnionego wodą, do którego wpadają samochody.
Zaproponował zakrycie rowu rurami.
Radny Marek Krajewski zgłosił problem niskiego ciśnienia wody w Maszewie Dużym
w godzinach popołudniowych.
O godzinie 10.20 Przewodniczący Rady ogłosił 30. minutową przerwę w obradach.
Salę obrad opuścił Kierownik Posterunku Policji.
O godzinie 10.50 wznowiono obrady.
Przewodniczący Rady Jan Wrześniewski poprosił o zadawanie pytań radnym powiatu
płockiego.
Radna Powiatu Płockiego Małgorzata Purcelewska:
1. Poinformowała, że Starostą Płockim został Pan Piotr Zgorzelski, a Wicestarostą pozostał
Pan Jan Ciastek. W skład Zarządu Powiatu wchodzą panowie: Dąbrowski, Duda
i Bartosiak.
2. Przedstawiła trudną sytuację na terenach powiatu płockiego dotkniętych powodzią.
Poinformowała, że na tych terenach nie ma zagrożenia bakteriologicznego ani
epidemiologicznego.
3. Przekazała prośbę burmistrza Gąbina, aby podać informację o osobach lub instytucjach,
które udzieliły pomocy powodzianom, ponieważ pragnie on za to podziękować. Pomoc
nadal jest potrzebna zarówno dla ludzi jak i dla zwierząt.
Radny Powiatu Płockiego Lech Dąbrowski:
1. Wyjaśnił mechanizmy głosowania na szczeblu powiatu i wynikłe stąd wybory.
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2. Poinformował o stratach w powiecie płockim spowodowanych przez powódź: tylko na
naprawę dróg potrzeba 23 mln zł, ponadto powstała konieczność naprawy 3 mostów oraz
wałów przeciwpowodziowych. Poinformował również o staraniach w celu pozyskania
środków pieniężnych na te cele.
Wiceprzewodniczący Rady Włodzimierz Kajkowski wyraził zdanie, że rozmiar strat
spowodowanych przez ostatnią powódź wynika z wieloletnich zaniedbań władz rządowych,
które niewiele zrobiły od 1997 r.
Radny Powiatu Płockiego Marek Moderacki:
1. Odnośnie wyborów Starosty Płockiego – wyjaśnił zasady działania dyscypliny partyjnej
podczas głosowań.
2. Podziękował druhom strażakom za udział w akcji przeciwpowodziowej i dary na rzecz
powodzian.
3. Przypomniał o wieloletnich zaniedbaniach w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
i wyraził nadzieję, że władze wyciągną odpowiednie wnioski. Zaapelował o wsparcie
powodzian, również w formie bezpośredniej pomocy.
4. Zachęcił do odpowiedzialnego wyboru Prezydenta RP.
Przewodniczący Rady przypomniał, że Wójt Pan Sławomir Wawrzyński jest
w bezpośrednim kontakcie z burmistrzem Gąbina w sprawie potrzeb dla powodzian. Pomoc
powodzianom jest i będzie udzielana.
Wójt Gminy zwrócił uwagę, na konieczność odtworzenia zlikwidowanych małych zbiorników
wodnych, które były naturalnymi zbiornikami w przypadku dużych opadów oraz na problem
zanieczyszczania śmieciami rowów melioracyjnych. Poinformował, że Gmina świadczy
pomoc dla rolników poszkodowanych przez powódź, w przypadku spełnienia przez nich
warunków określonych przepisami, a także o formach pomocy dla Gąbina. Przestrzegł przed
niekontrolowanym przekazywaniem pomocy, gdyż mogą to wykorzystać nieuczciwe osoby.
Prosi o informowanie o takich inicjatywach, aby pomoc trafiła we właściwe ręce. Zauważył,
że sprawa właściwej ochrony przeciwpowodziowej należy do Państwa.
Wiceprzewodniczący Rady Włodzimierz Kajkowski zaproponował, aby grunty wcześniej
zakwalifikowane jako nieużytki, przekwalifikowane na grunty rolne i zaorane przez rolników,
z powrotem przekwalifikować na nieużytki i w ten sposób uzyskać tereny zalewowe. Jeśli
rolnik zdecyduje się je uprawiać, zrobi to na własne ryzyko.
Wójt Gminy stwierdził, że w ewidencji gruntów tereny te nadal widnieją jako nieużytki,
pastwiska lub łąki. Zostały przekwalifikowane wyłącznie na potrzeby uzyskania dopłaty
bezpośredniej z funduszy UE.
Sołtys Dziarnowa Andrzej Szpiek przekazał apel rolników z Gminy Słubice i Gąbin, aby
ewentualne dary kierować do rolników, w uzgodnionym z nimi asortymencie i czasie, gdyż
rolnicy nie mają miejsc do ich składowania. Za transport darów zapłaci izba rolnicza.
Pośrednikiem w gromadzeniu i rozdziale darów powinna być Gmina.
Wobec braku dalszych interpelacji i zapytań Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego
punktu porządku obrad.
W tym momencie salę obrad opuścili radni powiatu płockiego.
Ad. 7
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2010 i poinformował, że radni w dniu dzisiejszym otrzymali również drugi
zmieniony projekt tej uchwały, który będzie przedmiotem obrad.
Przewodniczący Rady stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosił
o zabieranie głosu w tej sprawie.
Skarbnik Gminy pokrótce omówiła zmieniony projekt uchwały.
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
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„wstrzymało się” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 224/XXVIII/10 (uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 8
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej Miastu i Gminie Gąbin.
Przewodniczący Rady stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosił
o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wobec braku pytań i propozycji ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymał się” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 225/XXVIII/10 (uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 9
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji
z budżetu Gminy Stara Biała na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym
kościele w Starych Proboszczewicach.
Przewodniczący Rady stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosił
o zabieranie głosu w tej sprawie.
Radny Władysław Mikołajczyk złożył wniosek o zwiększenie kwoty dotacji o 10 tys. zł, tj.
z kwoty 20 tys. zł do kwoty 30 tys. zł. Wniosek poparli radni: Włodzimierz Kajkowski,
Daniel Bielicki i Piotr Rutkowski. Przeciw zwiększeniu dotacji wypowiedziała się radna
Anna Kozińska.
Wobec braku dalszych propozycji ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt uchwały uwzględniający wniosek radnego Władysława Mikołajczyka, tzn.
zwiększający kwotę dotacji do 30 tys. zł
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 11 radnych,
„przeciw” 3 radnych
„wstrzymał się” 1 radny
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy wymaganą większością głosów (11
głosami „za”) podjęła Uchwałę Nr 226/XXVIII/10 (uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 10
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie określenia zakresu
i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego samorządowej instytucji kultury
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
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Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 227/XXVIII/10 (uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 11
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu
Związku Gmin Regionu Polskiego.
Przewodniczący Rady stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosił
o zabieranie głosu w tej sprawie.
Radny Piotr Rutkowski poprosił o wyjaśnienie, na czym polegają zmiany Statutu.
Wójt Gminy wyjaśnił, że zmiany Statutu wynikają z konieczności dostosowania treści statutu
do zmienionych przepisów prawa.
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 228/XXVIII/10 (uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 12
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania
w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Przewodniczący Rady stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosił
o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wójt Gminy wyjaśnił, że podjęcie takiej uchwały umożliwiła nowelizacja ustawy o systemie
oświaty, która zezwala radzie gminy udzielić kierownikowi ośrodka pomocy społecznej tego
rodzaju upoważnienia. Nie ma więc potrzeby, aby te sprawy w dalszym ciągu prowadził
Urząd 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 229/XXVIII/10 (uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad.13
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do
podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
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
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Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 230/XXVIII/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 (dz. nr nr 303/5, 303/8 i 303/12).
Przewodniczący Rady stwierdził, że wszyscy radni otrzymali 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” 15 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 231/XXVIII/10 (uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 15
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. Brwilno (dz. nr nr 133/5 i 133/21).
Przewodniczący Rady stwierdził, że wszyscy radni otrzymali 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” 15 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 232/XXVIII/10 (uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 16
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie rozwiązania umowy
użytkowania wieczystego z Płocką Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko – Własnościową
w Płocku.
Przewodniczący Rady stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosił
o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wójt Gminy wyjaśnił, że projekt uchwały został przygotowany w oparciu o wniosek
Spółdzielni. Spółdzielnia może dokonać tej czynności również w oparciu o oświadczenie
złożone przed notariuszem, ale poprosiła o podjęcie uchwały przez Radę Gminy.
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
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Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 233/XXVIII/10 (uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 17
Zapytania i wolne wnioski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej LZS „Start” Proboszczewice Pan Marian Proniewski
poprosił o zrozumienie trudnej sytuacji klubu i zapowiedział wystąpienie z wnioskiem
o umorzenie kwoty 2.330 zł, wskazanej w Protokóle kontroli sprawozdania finansowego
klubu za 2009 r., sporządzonego przez Urząd Gminy.
Wójt Gminy wyjaśnił, że wystąpienie Urzędu Gminy o zwrot w/w kwoty wynika z wymogów
przepisów prawa, które nie przewiduje umorzenia nie wydatkowanych kwot dotacji celowych
z budżetu gminy. Jeśli klub nie zwróci pieniędzy w wyznaczonym terminie, Urząd Gminy
wystąpi do Urzędu Skarbowego o zwrot dotacji wraz z odsetkami. Dodał, że Gmina nie
podpisze umowy z LZS „Start” Proboszczewice na 2010 rok do czasu zwrotu tej kwoty.
Radny Stanisław Wiśniewski zaprosił wszystkich obecnych oraz mieszkańców Gminy na
uroczystość poświęcenia i wręczenia sztandaru OSP Wyszyna, która będzie miała miejsce
11 lipca br. w kościele w Sikorzu i na placu przed remizą strażacką OSP w Wyszynie.
Radny Władysław Mikołajczyk wnioskuje o ustawienie tablicy z napisem „Zakaz kąpieli”
przy oczku wodnym w Nowych Proboszczewicach.
Wójt Gminy poinformował Radę, że nie będzie żadnych zmian okręgów wyborczych
w wyborach samorządowych w br.
Radny Wojciech Żółtowski zwrócił się do Rady Gminy o rozpatrzenie możliwości
wyasygnowania kwoty pieniędzy niezbędnej na wyjazd reprezentacji Gminy w dniach 4-5
września br. na ogólnopolskie mistrzostwa pracowników samorządowych w piłce nożnej,
które odbędą się w Rewalu i w Pobierowie.
Wiceprzewodniczący Rady Włodzimierz Kajkowski poparł wniosek radnego Wojciecha
Żółtowskiego stwierdzając, że udział w mistrzostwach jest dobrą promocją Gminy.
Przewodniczący Rady:
1. Przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych na 2 miesiące
przed zakończeniem kadencji, a więc do dnia 12 września br.,
2. Życzył wszystkim obecnym dobrego wypoczynku wakacyjnego.
Ad. 18
W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie 1235 Przewodniczący Rady zamknął
posiedzenie XXVIII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady

/-/Jan Wrześniewski
Protokołowała
Bożena Guzanek
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