P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/10
z XXIX Sesji Rady Gminy Stara Biała
odbytej w dniu 16 września 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 zaciągnięcia długoterminowego kredytu
bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2010 r. i spłatę
wcześniej zaciągniętych pożyczek.
9. Podjecie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Gminy Stara Biała.
10. 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”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej Stara Biała.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności
związanych
z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu
położonego w m. Trzebuń (dz. nr 197).
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności
z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu
związanych
położonego w m. Nowe Proboszczewice (dz. nr nr: 600/1, 600/8, 600/11,
600/17, 600/23, 600/31, 600/33).
14. Podjęcie
uchwały
w
sprawie
uchwalenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Maszewo.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.
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Ad. 1
XXIX 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.
Wobec braku uwag i propozycji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie następujący
porządek obrad XXIX Sesji Rady Gminy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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 zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na
sfinansowanie deficytu budżetowego w 2010 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych
pożyczek.
9. Podjecie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy
Stara Biała.
10. 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”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Stara Biała.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Trzebuń
(dz. nr 197).
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Nowe
Proboszczewice (dz. nr nr: 600/1, 600/8, 600/11, 600/17, 600/23, 600/31, 600/33).
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru wsi Maszewo.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że zaproponowany porządek obrad został przyjęty
jednogłośnie (15 głosów „za”).
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Ad. 3
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że radni wraz z zaproszeniami otrzymali projekt
protokołu z posiedzenia XXVIII 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 XXVIII sesji.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XXIX Sesji Rady Gminy przyjęto
jednogłośnie (15 głosów „za”).
Ad. 4
Wójt Gminy złożył informację o pracach w okresie między sesjami:
1. Kanalizacja sanitarna w m. Brwilno – zakończenie budowy jest planowane na koniec
września br.
2. Został rozstrzygnięty przetarg na rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy, – ma
to odzwierciedlenie w projekcie zmiany budżetu gminy, który zostanie przedstawiony na
dzisiejszej sesji.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ogorzelice napotyka trudności z powodu
konieczności dokonania ustaleń z wieloma właścicielami nieruchomości.
4. Inwestycja polegająca na przebudowie drogi woj. nr 559 jest zakończona w 99%.
Aktualnie trwają przygotowania do jej odbioru. W trakcie robót wielu mieszkańców
nieruchomości mieszczących się przy drodze złożyło do MZDW skargi na niedogodności
powstałe w związku z budową (hałas, trudności z dojazdem).
5. Droga gminna Srebrna-Kobierniki, tj. pętla oraz odcinek w kierunku lasu są zakończone
i przygotowane do odbioru.
6. Droga Stara Biała – Srebrna („schetynówka”) – inwestycja rozpoczęta, jednak tempo
robót jest słabe.
7. Droga Ludwikowo – Ulaszewo – odbyły się dwa przetargi. Pierwszy został unieważniony
z powodu zbyt wysokiej ceny. W drugim przetargu uzyskaliśmy obniżenie ceny tylko o 60
tys. zł.
8. Droga Kowalewko – Srebrna: przetarg został unieważniony, ponieważ dwóch
mieszkańców złożyło odwołanie od decyzji Starosty Płockiego w sprawie pozwolenia na
budowę drogi argumentując, iż droga będzie przebiegać za blisko ich domów.
Ostatecznie wycofali odwołania, a przetarg zostanie powtórzony.
9. Drogi finansowane z funduszu sołeckiego są w fazie projektowania: w Maszewie nad
Wisłą, Maszewie Dużym i most na rzece Wierzbicy w m. Wyszyna.
10. Odnośnie ul. Umińskiego w St. Proboszczewicach, ul. Cedrowej i ul. Jaworowej
w Maszewie Dużym, ul. Billewiczówny i ul. Bohuna w Białej oraz drogi Srebrna –
Kobierniki proponujemy wpisanie ich do inwestycji wieloletnich.
11. Na realizacje wszystkich zaplanowanych inwestycji konieczne jest zaciągnięcie kredytu w
kwocie 14 mln zł. Projekt uchwały w tej sprawie zostanie przedstawiony na dzisiejszej
sesji. Do końca kadencji należy podpisać umowy na realizację wszystkich
zaplanowanych inwestycji, określonych jako wieloletnie. Dzięki temu kredyt `w br. można
będzie ograniczyć do niezbędnego minimum, tj. 8-9 mln zł.
12. Na budowę dróg Nowa Biała – Mańkowo i Kobierniki otrzymamy zwrot w wysokości
73,90% kosztów kwalifikowanych. Pieniądze wpłyną w przyszłym roku.
13. Wystąpiliśmy z wnioskiem o zwrot kosztów budowy świetlicy wiejskiej w Dziarnowie
(186 321 zł), który ma nastąpić w br. Koszty budowy świetlicy w Bronowie-Zalesiu zostały
już rozliczone.
14. Ogółem w przyszłym roku powinniśmy otrzymać zwrot ok. 5 mln z tytułu zwrotu kosztów
inwestycji.
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15. W związku z rozbudową i modernizacją szkoły w Wyszynie uczniowie są dowożeni do
Szkoły Podstawowej w Starej Białej. Szkoła w Wyszynie powinna zostać oddana do
użytku po 1 listopada br.
16. Trwają prace przygotowawcze inwestycji polegającej na termomodernizacji budynków
użyteczności publicznej w gminie, tj.: szkół w St. Proboszczewicach i Maszewie Dużym
oraz budynku Urzędu Gminy.
17. Wkrótce zostanie ogłoszony nabór wniosków do PROW-u. Zamierzamy złożyć dwa
wnioski dotyczące zagospodarowania terenów: w Białej i między Ośrodkiem Zdrowia
a remizą strażacką w Nowych Proboszczewicach. Jednak z uwagi na zbyt wysoki
współczynnik „G” mamy małe szanse na jej otrzymanie.
18. Przygotowujemy dokumentację do złożenia w ramach NPPDL na 2011 rok. Dotyczy dróg
od Kobiernik przez most na rzece Wierzbicy, Ulaszewo, Ludwikowo, Wyszyna do
Brwilna. Drogi te połączą trzy drogi wojewódzkie: nr 555, nr 562 i nr 559. Będą to drogi
o standardzie drogi powiatowej, dł. ok. 7 km. Ich koszt to ok. 8 mln zł. Maksymalna
dotacja wyniesie 3 mln zł i jeśli ją otrzymamy będziemy musieli wykonać drogi w ciągu
1 roku. Na pozostałą kwotę pieniędzy będziemy musieli wziąć kredyt. Dlatego
zastanawialiśmy się nad ograniczeniem zakresu inwestycji.
19. Odnośnie nowej linii autobusowej przez Nową Białą: w związku ze zmianą przepisów
stosowne decyzje muszą wydać Starosta Płocki i Miasto Płock, po czym linia zostanie
uruchomiona pilotażowo na kilka miesięcy. Dalsze jej utrzymywanie będzie zależało od
zapełnienia autobusów.
Radny Stanisław Wiśniewski odniósł się do zastrzeżeń mieszkańców odnośnie budowy
drogi w Ulaszewie. Stwierdził, że lepiej pozostawić drzewa i wytyczyć inny przebieg drogi.
Radny Piotr Rutkowski zapytał, czy został wykonany projekt odcinka drogi pomiędzy drogą
powiatową a drogą krajową nr 60 w Nowym Trzepowie, a jeśli nie, to na jakim jest etapie.
Odpowiedzi Wójta Gminy:
Na pytania radnego Stanisława Wiśniewskiego:
 Odnośnie „schetynówki” – nie można podejmować decyzji o inwestycjach w oderwaniu
od pieniędzy, które trzeba na nie przeznaczyć z budżetu gminy, do którego wpływy nie
do końca są przewidywalne. Np. w związku bezrobociem do kasy gminy nie wpłynie ok.
1 mln zł podatku od osób fizycznych (PIT). Stwierdził, że należy nieco zmienić przebieg
drogi, aby pozostawić dorodne dęby. Uważa też, że drogę należy zaplanować do
realizacji w całości i nie ograniczać wniosku do NPBDL.
Na pytanie radnego Piotra Rutkowskiego:
 Dokumentacja nie została jeszcze wykonana, ponieważ negocjujemy z PERN-em
warunki budowy skrzyżowania drogi z przebiegającymi tam rurociągami. Warunki
postawione przez PERN są dla nas nie do przyjęcia.
Przewodniczący Rady zaapelował, aby Rada nie pozostawiała swoim następcom długów,
ale dążyła do zakończenia zaplanowanych i rozpoczętych inwestycji.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu
porządku obrad.
Ad. 5
Przewodniczący poszczególnych komisji złożyli sprawozdania z posiedzeń odbytych
w okresie między sesjami.
Komisja Rewizyjna spotkała się dwa razy. Przewodniczący Komisji Jacek Portalski
omówił tematykę posiedzeń:
• Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.,
• Bezpieczeństwo publiczne i przeciwpożarowe w gminie, wydatkowanie środków na OSP,
• Opracowanie wniosków do budżetu na 2011 rok,
• Ocena wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
W sprawach różnych Komisja omówiła: postęp prac budowlanych w Szkole Podstawowej
w Wyszynie, organizację działania stadionu w Nowych Proboszczewicach, zagadnienie
termicznej utylizacji odpadów komunalnych, projekty uchwał na XXIX Sesję Rady Gminy.
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Komisja Budżetowa między sesjami spotkała się jeden raz. Przewodniczący Komisji
Mariusz Downarowicz poinformował, że tematyką posiedzenia była analiza wykonania
budżetu za I półrocze 2010 roku.
Komisja Polityki Społecznej między sesjami spotkała się dwa razy. Przewodniczący
Komisji Andrzej Wojciechowski omówił tematykę posiedzeń:
• Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.,
• Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego,
• Sprawozdanie z realizacji działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej przez NZOZ „Biała”
w 2010 roku.
• Opracowanie wniosków do budżetu na 2011 rok.
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają uwagi do złożonych sprawozdań.
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 Stanisław Wiśniewski poinformował, że 22 września o godz. 10.00 w Sali
konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się rozprawa administracyjna w sprawie wydania
decyzji środowiskowych w związku z realizacją przedsięwzięcia „budowa składowiska
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w ZUOK w Kobiernikach …”. Zapytał
o aktualne relacje ZUOK – Urząd Gminy.
Radny Piotr Rutkowski zapytał, czy wobec ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Maszewo zostanie Radzie
przedstawiony projekt uchwały dotyczący studium zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru całej Gminy. Pozwoliłoby to na rozbudowę indywidualnego budownictwa
mieszkaniowego, w tym również na terenie miejscowości Nowe Trzepowo.
Przewodniczący Rady Jan Wrześniewski udzielił głosu radnym powiatu płockiego.
Radny Powiatu Płockiego Lech Dąbrowski:
1. Poinformował, że w dniu 19 września br. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy Starostwo Powiatowe w Płocku przeprowadzi konkurs z zakresu wiedzy
ekologicznej dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Stara Biała.
Poprosił o powiadomienie o konkursie strażaków z wszystkich Jednostek OSP w Gminie.
2. Na terenach dotkniętych powodzią zostaną przeprowadzone niezbędne remonty dróg.
3. Wyraził zadowolenie z organizacji tegorocznych dożynek powiatowych, które odbyły się
5 września w Bielsku.
Radny Powiatu Płockiego Marek Moderacki:
1. Na najbliższej sesji Rady Powiatu zostanie podjęta uchwała w sprawie przyznania
środków pieniężnych dla jednostek OSP, które brały udział w powodzi.
2. Komisja Statutowa powiatu wydała opinię w sprawie „Programu Ochrony Środowiska” do
2013 roku. M.in. rozpatrzono lokalizację spalarni odpadów komunalnych. Brano pod
uwagę Cieszewo, ale uznano, że najwłaściwszym miejscem będą Kobierniki lub Park
Technologiczny. Zwrócono uwagę, że wpływy z tytułu spalania odpadów będą zasilały
kasę zamiejscowego inwestora spalarni. Poza tym nie ma jeszcze wizji, jak będzie
wykorzystywana energia pochodząca ze spalania.
3. Komisja budżetu i finansów zwróciła uwagę na problem nie uwzględniania pieszych jako
uczestników ruchu na drogach, bez względu na kategorię dróg. Jest to przyczyną wielu
wypadków. Poza tym pobocza dróg, przede wszystkim wojewódzkich, są
zachwaszczone. Chwasty w zimie stanowią zaporę dla śniegu, co zwiększa koszty
odśnieżania.
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Sołtys Maszewa Stanisław Więckowski również zwrócił uwagę na problem
zachwaszczonych dróg. Po deszczu dzieci zmuszone są iść po wilgotnej trawie, a potem w
mokrym ubraniu siedzieć kilka godzin w szkole. Apeluje o uporządkowanie poboczy.
Sołtys Bronowa-Zalesia Bogdan Jachimowicz:
• kiedy będzie założone oświetlenie uliczne na drodze w kierunku Ciachcina, zaplanowane
już w ubiegłym roku?
• czy na drodze powiatowej jest zamontowany radar, ponieważ kierowcy nie zachowują
bezpiecznej prędkości?
Sołtys Włoczewa Romuald Żółtowski podziękował za świetlicę wiejską i zapytał, czy
można już ją urządzać.
Radny Włodzimierz Kajkowski:
• Radnym powiatu płockiego obecnym na sali zgłosił problem dziurawych poboczy drogi
wojewódzkiej na odcinku Sikórz – Bielsk,
• Na poboczu drogi wojewódzkiej nr 540 przy wyjeździe z Miłodroża rosną wysokie krzaki
zasłaniające widoczność. Czy wycięcie ich należy do Urzędu Gminy czy do MZDW?
Radny Władysław Mikołajczyk:
• Przyłączył się do apelu radnego Włodzimierza Kajkowskiego odnośnie złego stanu
poboczy drogi wojewódzkiej, które stwarzają niebezpieczeństwo dla pieszych. Dodał, że
ten sam problem dotyczy drogi wojewódzkiej w Nowych Proboszczewicach na odcinku
od kościoła do torów kolejowych.
• W imieniu mieszkańców ul. Bielskiej (posesje przylegające do ul. Poniatowskiego) prosi
o informację, kiedy te nieruchomości będą przyłączone do sieci kanalizacyjnej.
• W imieniu mieszkańców Starych i Nowych Proboszczewic prosi o oszklenie przed zimą
wiaty przystankowej na pętli autobusowej.
Przewodniczący Rady zauważył, że radni w swoich wypowiedziach pomijają problemy
Gminy, natomiast skupiają uwagę na problemach związanych ze stanem dróg powiatowych
i wojewódzkich. Zwrócił się do radnych powiatu płockiego obecnych na sali, aby pomogli
rozwiązać kwestie dotyczące dróg, poruszone na dzisiejszej sesji.
Radny Powiatu Płockiego Lech Dąbrowski stwierdził, że drogi powiatowe na terenie
gminy są zadbane. Natomiast gospodarzami dróg wojewódzkich na terenie gminy są wójt
i Rada Gminy i on bez ich wiedzy i zgody nie może interweniować. Podejmie się interwencji,
jeśli zostanie o to poproszony. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy skierował do Gminy
bezrobotnych do wykonywania prac interwencyjnych, płacąc za ich wykonywanie, co jest
również pomocą dla Gminy.
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na problemy związane z drogami, poruszone na sesji.
Stwierdził, że Gmina partycypuje przynajmniej w 70% w budowie dróg powiatowych.
Radny Włodzimierz Kajkowski stwierdził, że nie widzi pomocy radnych powiatu płockiego
w rozwiązywaniu problemów Gminy dotyczących dróg, choć mają oni większe możliwości niż
radni gminy. Poprosił ich o pomoc w rozwiązaniu tych spraw, które dotychczas poruszał na
sesjach Rady Gminy Stara Biała.
Przewodniczący Rady zapytał, czy na posiedzeniu Rady Powiatu Płockiego któryś radny
poruszył sprawę ZUOK lub dróg wojewódzkich?
Radny Powiatu Płockiego Lech Dąbrowski odpowiedział, że inicjatywa w tej sprawie musi
wyjść z Gminy.
Radny Powiatu Płockiego Marek Moderacki poinformował, że zarządca drogi
wojewódzkiej nr 540 stwierdził, że nie ma pieniędzy na jej remont, więc dokonuje tylko
bieżących napraw.
W tym miejscu salę obrad opuścił Radny Powiatu Płockiego Marek Moderacki.
Odpowiedzi Wójta Gminy:
 Na pytanie radnego Stanisława Wiśniewskiego
Odnośnie ZUOK - poinformował, że obecnie w Urzędzie Gminy toczy się 6 postępowań
administracyjnych dotyczących 6 wniosków o wydanie decyzji środowiskowych na
odgazowanie i podwyższenie niecek istniejących oraz budowę nowych niecek i 3 wnioski
na wydanie decyzji celu publicznego na odgazowanie i podwyższenie niecek istniejących
oraz budowę nowych niecek. Uprawomocniły się 2 decyzje środowiskowe na
odgazowanie i podwyższenie niecek istniejących. Rozprawa administracyjna, która
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odbędzie się 22 września, dotyczy decyzji środowiskowej na budowę nowej niecki.
Wyjaśnił pokrótce problemy powstałe w Urzędzie Marszałkowskim dotyczące wydania
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na odgazowanie i podwyższenie niecek
istniejących.
Organizacje działające na rzecz ekologii niczego merytorycznie nie wnoszą, a nawet
utrudniają działanie ZUOK i poprawę stanu środowiska, np. poprzez odwołanie się od
decyzji. Efektem jest składowanie śmieci na innych składowiskach niż ZUOK, który
w konsekwencji ma niższe przychody.
Poinformował również, że Urząd Miasta Płocka ogłosił przetarg na wyłonienie partnerów
publiczno – prywatnych w celu zaprojektowania, wybudowania i eksploatacji instalacji do
termicznej utylizacji odpadów komunalnych. Wyraził opinię, że ta instalacja powinna
znaleźć się na terenie Gminy, gdyż to oznacza miejsca pracy dla mieszkańców oraz
wpływy do budżetu gminy z tytułu podatków.
Na pytanie radnego Piotra Rutkowskiego
 Brak aktualnego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru Gminy nie jest utrudnieniem dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego
w Nowym Trzepowie, ponieważ w nowym studium nie będzie żadnych zmian dla tej
miejscowości. Utrudnieniem dla budownictwa będą obecne przepisy, które bardzo
rygorystycznie chronią grunty klasy III, co znajduje odzwierciedlenie w negatywnych
decyzjach Starostwa Powiatowego w sprawie zgody na budowę, które ostatnio
otrzymujemy. Studium jest już kończone, czekamy tylko na miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla Maszewa.
Na pytania radnych i sołtysów dotyczących złego stanu poboczy dróg
 Nie zgadza się z wypowiedzią radnego powiatu płockiego Lecha Dąbrowskiego, że
Urząd Pracy skierował bezrobotnych do Gminy w celu utrzymania dróg powiatowych.
Stwierdził, że ci ludzie wykonują przede wszystkim zadania własne Gminy. Dzięki ich
zatrudnieniu zmniejszyła się liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie. Część
ich wynagrodzenia oraz koszty sprzętu i wyposażenia pokrywane są z budżetu Gminy.
Pracują dobrze, systematycznie wycinając rośliny na poboczach dróg. Natomiast
mieszkańcy sami mogliby się włączyć, jak to było w zwyczaju wcześniej, w utrzymanie
porządku wokół swojej posesji. Nierzadkie są przypadku wyrzucania kamieni i śmieci do
rowów melioracyjnych i niszczenia poboczy przez ciężki sprzęt rolniczy.
Na pytania sołtysa Bronowa-Zalesia Bogdana Jachimowicza
 Oświetlenie uliczne jest w trakcie realizacji,
 Radar w tym miejscu nie został zamontowany.
Na pytanie sołtysa Włoczewa Romualda Żółtowskiego
 Kończona jest procedura rozliczania i odbioru świetlicy we Włoczewie, więc wkrótce
będzie można z niej korzystać.
Na pytania radnego Włodzimierza Kajkowskiego
 Zarządca drogi wojewódzkiej nr 540 poinformował, że z powodu braku pieniędzy nie
należy oczekiwać jej remontu w ciągu 1-2 lat.
 Utrzymanie skrzyżowań dróg należy do właściciela drogi o wyższej kategorii.
Na pytania radnego Władysława Mikołajczyka
 Zaprojektowanie kanalizacji nieruchomości położonych przy ul. Bielskiej w Nowych
Proboszczewicach przewidywane jest na przyszły rok, przy okazji budowy ul.
Poniatowskiego i ul. Umińskiego.
 Ponieważ proceder wybijania szyb w wiatach przystankowych nie słabnie, ale nasila się,
rozważana jest koncepcja zmiany typu wiat na nietłukące, lub składające się z samego
zadaszenia.
O godz. 11.10 Przewodniczący Rady ogłosił 30. minutową przerwę w obradach.
O godz. 11.40 wznowiono obrady.
Podczas przerwy salę obrad opuścił radny powiatu płockiego Lech Dąbrowski.
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Radny Mariusz Downarowicz
• Meble ze szkoły w Wyszynie, zmagazynowane na sali gimnastycznej w szkole
w Maszewie Dużym, powinny być jak najszybciej zabrane, ponieważ uniemożliwiają
prowadzenie zajęć.
• Pieniądze, które LZS „AMATOR” otrzymał od Gminy w 2010 r. są niewystarczające.
Wnioskuje o ich zwiększenie, ponieważ Zespół zrzesza już ok. setkę młodzieży i ma
bardzo dobre wyniki sportowe wygrywając wszystkie mecze, a w tej chwili został już
praktycznie bez żadnych pieniędzy.
• Czy w br. zostaną wykonane rowy odwadniające w m. Brwilno?
Radny Stanisław Wiśniewski:
• Mieszkańcy Wyszyny proszą o ułożenie płyt na drodze przy szkole.
Odpowiedzi Wójta:
Na pytania radnego Mariusza Downarowicza
 Meble ze szkoły w Maszewie zostaną zabrane w najbliższych dniach.
 LZS „AMATOR” na 2010 r. otrzymał 110 tys. zł i nie otrzyma więcej. Działacze i trenerzy
powinni wykonywać pewne zadania dla Zespołu nieodpłatnie lub poszukać innych źródeł
finansowania. Konieczne są też pewne oszczędności, aby „AMATOR” nie stał się firmą
komercyjną.
 Rów odwadniający w m. Brwilno zostanie wykonany w br. Obecnie jest problem z
wprowadzeniem sprzętu, z powodu podmokłego terenu.
Na prośbę radnego Stanisława Wiśniewskiego
 Płyty na drodze przy szkole zostaną położone po zakończeniu robót i zniwelowaniu
terenu wokół szkoły.
Radny Władysław Mikołajczyk
Popiera w całości stanowisko Wójta wobec prośby LZS „AMATOR” o zwiększenie dotacji.
Nie widzi potrzeby dalszego dofinansowania Zespołu w tym roku.
Radny Włodzimierz Kajkowski
Popiera wypowiedź Wójta i radnego Mikołajczyka. LZS „START” ma również problemy
finansowe, z którymi sobie dobrze radzi. Oba Zespoły należy traktować jednakowo.
W tym miejscu Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie komisje Rady Gminy
zapoznały się i omówiły sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2010 r.
Przypomniał, że opinie wszystkich komisji były pozytywne. Następnie odczytał Uchwałę Nr
209/P/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24
sierpnia 2010 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Stara Biała
informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku.
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, a następnie
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 234/XXIX/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 (uchwała
w załączeniu do protokółu).
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Ad. 8
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia
długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2010 r.
i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.
Przewodniczący Rady stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosił
o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wójt wyjaśnił, że 14 mln zł kredytu jest kwotą maksymalną, wynikającą z podsumowania
wszystkich wydatków w budżecie gminy.
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
„wstrzymało się” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 235/XXIX/10 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na
sfinansowanie deficytu budżetowego w 2010 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.
(uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 9
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie trybu prac nad
projektem uchwały budżetowej Gminy Stara Biała.
Przewodniczący Rady stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosił
o zabieranie głosu w tej sprawie.
Radny Władysław Mikołajczyk złożył wniosek o wykreślenie z projektu uchwały ust. 5 w §
6. o treści:
„5. W posiedzeniach Komisji Budżetowej, na których opiniowany jest projekt budżetu, mogą
uczestniczyć przewodniczący stałych Komisji Rady.”
Przewodniczący
Mikołajczyka.

Rady

poddał

pod

głosowanie

wniosek

radnego

Władysława

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 1 radny,
„przeciw” 14 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy zwykłą większością głosów (14
głosami „za”) odrzuciła wniosek radnego Władysława Mikołajczyka.
Wobec braku dalszych 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
„wstrzymało się” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 236/XXIX/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy
Stara Biała (uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 10
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
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„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.
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 237/XXIX/10 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” (uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 11
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała.
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 238/XXIX/10 w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej Stara Biała (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. Trzebuń (dz. nr 197).
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 229/XXIX/10 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Trzebuń (dz. nr
197) uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad.13
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie czynności związanych z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu
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położonego w m. Nowe Proboszczewice (dz. nr nr: 600/1, 600/8, 600/11, 600/17, 600/23,
600/31, 600/33).
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 240/XXIX/10 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Nowe
Proboszczewice (dz. nr nr: 600/1, 600/8, 600/11, 600/17, 600/23, 600/31, 600/33), (uchwała
w załączeniu do protokółu).
Ad. 14
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Maszewo.
Przewodniczący Rady stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosił
o zabieranie głosu w tej sprawie.
Projekt planu omówił pokrótce Wójt Gminy.
W tym miejscu salę obrad opuściła sołtys Nowej Białej Joanna Bodal.
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 241/XXIX10 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru wsi Maszewo (uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 15
Zapytania i wolne wnioski:
1. Radni ustalili termin wspólnej komisji wyjazdowej na dzień 5 października.
2. Wójt poinformował, że:
• pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się 21 listopada br., a druga tura –
5 grudnia br. Wszystkie informacje wyborcze są zamieszczane pod adresem
WWW.pkw.gov.pl.
• W najbliższych wyborach samorządowych nie przewiduje zmian granic obwodów
głosowania i siedzib obwodowych komisji wyborczych. Lokal wyborczy nie będzie
zorganizowany w DPS w Brwilnie, o ile wystąpi o to dyrektor placówki.
Radny Daniel Bielicki poinformował, że w dniach 10-12 września br. odbywały się XVIII
Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej zorganizowane przez Urząd m. Płocka.
Rozgrywki toczyły się w czterech dyscyplinach: piłka nożna, siatkówka, koszykówka i pingpong. Drużyna piłki nożnej z Płocka, w której grał mieszkaniec Gminy Stara Biała,
wychowanek LZS „START” Proboszczewice Adam Nowak, zdobyła I miejsce wygrywając
wszystkie mecze. Zwycięzcy w nagrodę w przyszłym roku pojadą na Ogólnoświatowe
Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej, które będą miały miejsce we Włoszech, Słowenii
i Chorwacji.
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Ad. 16
W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie 1235 Przewodniczący Rady zamknął
posiedzenie XXIX sesji Rady Gminy Stara Biała.

Przewodniczący Rady

/-/ Jan Wrześniewski
Protokołowała
Bożena Guzanek
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