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

Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.
Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na rok
2010.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na rok 2011.
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2010 r. jako podstawy naliczenia podatku rolnego w 2011 r. na
obszarze gminy Stara Biała.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji,
trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji oraz terminu
i sposobu rozliczenia dotacji z budżetu gminy Stara Biała dla niepublicznych
przedszkoli prowadzonych na terenie gminy przez osoby prawne lub fizyczne.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Nowe
Proboszczewice na lata 2010 - 2017”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Biała
na lata 2010 - 2017”.
12. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny
2009/2010.
13. Przedstawienie przez Wójta Gminy informacji o podmiotach obowiązanych do
przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy oraz opinii Prezesa Sądu
Rejonowego w Płocku dotyczącej potrzeb sądu w zakresie wykonywania pracy
przez skazanych w ramach kary ograniczenia wolności oraz prac społecznie
użytecznych.
14. Przedstawienie informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych za
2009 rok i z analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych radnych
złożonych na dwa miesiące przed upływem kadencji.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.
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Ad. 1
XXXI 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. 907 .
Ad. 2
Przewodniczący Rady stwierdził, że radni wraz z zaproszeniami otrzymali projekt porządku
obrad.
Wobec braku uwag i propozycji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie następujący
porządek obrad XXXI Sesji Rady Gminy:
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.
Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na rok 2010.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na rok 2011.
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów
2010 r. jako podstawy naliczenia podatku rolnego w 2011 r. na obszarze gminy Stara
Biała.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu
kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji z
budżetu gminy Stara Biała dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie
gminy przez osoby prawne lub fizyczne.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Nowe
Proboszczewice na lata 2010 - 2017”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Biała na lata
2010 - 2017”.
12. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny
2009/2010.
13. Przedstawienie przez Wójta Gminy informacji o podmiotach obowiązanych do przyjęcia
skazanych w celu wykonywania pracy oraz opinii Prezesa Sądu Rejonowego w Płocku
dotyczącej potrzeb sądu w zakresie wykonywania pracy przez skazanych w ramach kary
ograniczenia wolności oraz prac społecznie użytecznych.
14. Przedstawienie informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych za 2009 rok
i z analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych radnych złożonych na dwa
miesiące przed upływem kadencji.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.
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 XXX 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 protokółu z XXX 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 XXX Sesji Rady Gminy przyjęto
jednogłośnie (15 głosów „za”).
Ad. 4
Wójt Gminy złożył informację o pracach w okresie między sesjami.
W Gminie są realizowane i przygotowywane do realizacji następujące inwestycje:
• Szkoła w Wyszynie – w dniu 15 listopada br. zostanie oddana do użytku cała
podpiwniczona część budynku;
• Droga Stara Biała – Srebrna („schetynówka”) została w zasadzie wykonana, pozostały
roboty kosmetyczne związane z poboczami. Ostateczny odbiór inwestycji nastąpi po 15
listopada br.;
• Stadion w Nowych Proboszczewicach – w końcu października br. dokonano odbioru
robót przewidzianych w I etapie realizacji. Obecnie trwają roboty przewidziane w II
etapie;
• Przetargi na drogi i ulice:
 Srebrna – Kowalewko: wartość inwestycji budowlanych wynosi ok. 1.143 tys. zł,
przetarg rozstrzygnięty, zmiana w budżecie dotycząca tej inwestycji zostanie
przedstawiona na dzisiejszej sesji;
 ul. Bohuna i ul. Billewiczówny w Białej: wartość robót wynosi ok. 993 tys. zł. Przetarg
rozstrzygnięty, podpisano umowę z wykonawcą,
 ul. Umińskiego w St. Proboszczewicach: wartość robót wynosi ok. 1,9 mln zł. Przetarg
rozstrzygnięty, zmiana w budżecie dotycząca tej inwestycji zostanie przedstawiona
na dzisiejszej sesji;
 ul. Jaworowa i ul. Cedrowa w Maszewie Dużym – otwarcie ofert nastąpiło w bieżącym
tygodniu. Wartość robót wynosi ok. 1 mln zł i nie wymaga zmiany w budżecie gminy;
• Droga Wyszyna – Ulaszewo: tu wystąpił problem, ponieważ dwóch oferentów dających
najniższe ceny zamiast ceny ryczałtowej podało ceny kosztorysowe. Należy teraz
rozstrzygnąć, czy jest to błąd istotny czy nieistotny.
• W br. powinien zostać rozstrzygnięty przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej
w Ogorzelicach;
• Budowa drogi powiatowej Wyszyna – Ulaszewo jest w znacznym stopniu
zaawansowana; gdy nie przeszkodzą niskie temperatury, to w br. zostanie położona
nawierzchnia asfaltowa.
Przewidywane do wykonania w przyszłym roku inwestycje wyczerpują, a nawet lekko
przekraczają budżet Gminy na 2011 rok.
Ad. 5
W punkcie „Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi” poruszono
następujące zagadnienia:
Radny Piotr Rutkowski zapytał, czy została rozliczona inwestycja dotycząca oświetlenia
ulicznego? W Bronowie-Zalesiu nadal nie ma lamp.
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Odpowiedź Wójta:
Dokończenie tej inwestycji będzie mogło nastąpić po wydzieleniu z firmy „Energa Operator”
spółki „Energa Oświetlenie”, która od 1 grudnia br. przejmie całość majątku i spraw
dotyczących oświetlenia ulicznego. W związku z powyższym „Energa Operator” anulował
wszystkie zezwolenia na roboty związane z oświetleniem ulicznym wydane firmom
zewnętrznym. W Bronowie-Zalesiu roboty wykonywało Przedsiębiorstwo Instalacyjno –
Usługowe „Wereszczyński”, które musi poczekać na zakończenie powyższych zmian
organizacyjno – prawnych. Tak więc przyczyna opóźnienia w realizacji tej inwestycji nie leży
ani po stronie Urzędu Gminy ani firmy wykonawczej.
Radny Stanisław Wiśniewski zapytał o oświetlenie przy nowo wybudowanej drodze
w Kobiernikach.
Odpowiedzi Wójta:
Mamy już kompletną dokumentację techniczną na oświetlenie przy nowo wybudowanej
drodze w Kobiernikach, przy cmentarzu w Nowym Trzepowie i przy skrzyżowaniu ulic
Mickiewicza, Bielskiej i Włoczewskiej w Starych Proboszczewicach. Realizacja tych
inwestycji jest na razie zablokowana do czasu rozpoczęcia działalności przez spółkę „Energa
Oświetlenie”.
Radny Włodzimierz Kajkowski zauważył, że w/w oświetlenie jest bardzo potrzebne.
Wyraził zaniepokojenie, czy będzie ono wykonane na czas.
Odpowiedzi Wójta:
Potwierdził, że powyższa inwestycja będzie realizowana. Nie występowaliśmy jeszcze o
pozwolenie na budowę, ponieważ jeszcze nie wiemy, kto będzie inwestorem.
Radny Władysław Mikołajczyk zapytał, czy budowa oświetlenia stadionu w Nowych
Proboszczewicach jest przewidziana w I czy w II etapie budowy tj. , po wybudowaniu
budynku socjalnego? Dodał, że firma wykonawcza ma trudności z podłączeniem się do
prądu.
Odpowiedzi Wójta:
Zakres robót z I etapu został odebrany pod koniec października br., zgodnie z umową.
Natomiast oświetlenie placu budowy należy do wykonawcy, a nie Gminy. Gmina będzie
ponosiła koszty oświetlenia po odbiorze i udostępnieniu całości obiektu.
Radny Mariusz Downarowicz:
 Czy w br. jest realny odbiór instalacji kanalizacyjnej w Brwilnie?
 Czy uda się w br. wykonać rów odwadniający w Brwilnie?
Odpowiedź Wójta:
 Obecnie czekamy już tylko na podłączenie energii elektrycznej do przepompowni
ścieków. Mamy zapewnienie, że nastąpi to w grudniu br.
 Roboty mają być wykonane po 15 listopada i musi to nastąpić w br.
Wobec braku dalszych interpelacji i zapytań Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego
punktu porządku obrad.
Ad. 6
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową
Gminy Stara Biała 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 250/XXXI/10 zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na rok
2010 (uchwała w załączeniu do niniejszego protokółu).
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Ad. 7
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych na rok 2011.
Przewodniczący Rady stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały, a następnie
poprosił o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wójt poinformował, że w propozycji uchwały nie uległy zmianie podatki ze stawką minimalną
i maksymalną.
Wobec braku wniosków i 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 251/XXXI/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na rok 2011 (uchwała w załączeniu do niniejszego protokółu).
Ad. 8.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie obniżenia cen żyta za
okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. jako podstawy naliczenia podatku rolnego
w 2011 r. na obszarze gminy Stara Biała.
Przewodniczący Rady stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosił
o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wójt omówił pokrótce zaproponowane zmiany.
Wobec braku pytań i wniosków 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 252/XXXI/10 w sprawie obniżenia cen żyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2010 r. jako podstawy naliczenia podatku rolnego w 2011 r. na obszarze
gminy Stara Biała. (uchwała w załączeniu do niniejszego protokółu).
Ad. 9.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji z budżetu gminy Stara Biała dla niepublicznych
przedszkoli prowadzonych na terenie gminy przez osoby prawne lub fizyczne.
Przewodniczący Rady stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosił
o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wójt wyjaśnił pokrótce konieczność podjęcia zaproponowanej uchwały
Wobec braku pytań i wniosków 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 253/XXXI/10 sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu
i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu
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rozliczenia dotacji z budżetu gminy Stara Biała dla niepublicznych przedszkoli
prowadzonych na terenie gminy przez osoby prawne lub fizyczne (uchwała
w załączeniu do niniejszego protokółu).
Ad. 10.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu
Odnowy Miejscowości Nowe Proboszczewice na lata 2010 - 2017”.
Przewodniczący Rady stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosił
o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wobec braku pytań i wniosków 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 254/XXXI/10 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Nowe
Proboszczewice na lata 2010 - 2017” (uchwała w załączeniu do niniejszego protokółu).
Ad. 11.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu
Odnowy Miejscowości Biała na lata 2010 - 2017”.
Przewodniczący Rady stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosił
o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wobec braku pytań i wniosków 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 255/XXXI/10 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Biała
na lata 2010 - 2017”(uchwała w załączeniu do niniejszego protokółu).
Ad.12.
Przewodniczący Rady odczytał informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok
szkolny 2009/2010 wraz z wynikami sprawdzianu klas VI i egzaminu gimnazjalnego.
Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
W uzupełnieniu Wójt dodał, że z uwagi na dużą liczbę zajęć, w tym z dwóch języków
obcych, na które dzieci mogą uczęszczać, nie ma już potrzeby i możliwości wprowadzania
dodatkowych popołudniowych zajęć z tych przedmiotów.
Wobec braku pytań i wniosków ze strony radnych, Przewodniczący Rady przeszedł do
kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. 13.
Przewodniczący Rady odczytał pismo zawierające opinię dotyczącą potrzeb Sądu
Rejonowego w Płocku w zakresie wykonywania pracy przez skazanych w ramach kary
ograniczenia wolności oraz prac społecznie użytecznych i o podmiotach obowiązanych do
przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy oraz odpowiedź Wójta.
Oba pisma stanowią załączniki do niniejszego protokółu.
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Wobec braku pytań i wniosków ze strony radnych, Przewodniczący Rady przeszedł do
kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. 14.
Przewodniczący Rady odczytał informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych za
2009 rok i z analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych radnych złożonych na
dwa miesiące przed upływem kadencji.
Informacje te ( 3 pisma) stanowią załączniki do niniejszego protokółu.
Wobec braku pytań i wniosków ze strony radnych, Przewodniczący Rady przeszedł do
kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. 15.
Zapytania i wolne wnioski:
Przewodniczący Rady odczytał informację pt. „Kadencja Rady Gminy 2006 – 2010 w
statystyce” (załącznik do niniejszego protokółu).
Ad. 16.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie 1135 Przewodniczący Rady zamknął
posiedzenie XXXI Sesji Rady Gminy Stara Biała.
O godz. 1200 rozpoczęło się uroczyste zakończenie V kadencji Rady Gminy Stara Biała,
obejmującej lata 2006-2010.
Przewodniczący Rady powitał gości przybyłych na uroczystość: księdza kanonika Henryka
Lipkę Proboszcza Parafii p.w. św. Andrzeja Apostoła w Brwilnie i księdza wikarego Adama
Zawiszę z Parafii p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Starej Białej, Prezesa Zarządu Banku
Spółdzielczego w Starej Białej Pana Włodzimierza Żeberkiewicza, dyrektorów szkół z terenu
gminy: Dyrektor Zespołu Szkół w Maszewie Dużym Panią Małgorzatę Bartos-Piątkowską,
Dyrektor Zespołu Szkół w Starych Proboszczewicach Panią Jolantę Trojanowską, Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej Panią Bożenę Zarębę, Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Wyszynie Panią Bogumiłę Żółtowską oraz przedstawicieli OSP w gminie:
Wiceprezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP i równocześnie Prezesa Zarządu OSP
w Starej Białej druha Tadeusza Kowalskiego i gospodarza OSP w Starej Białej druha
Romana Piotrowskiego.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który powitał wszystkich obecnych oraz dokonał krótkiego
podsumowania V kadencji Rady Gminy, zwracając szczególną uwagę na to, jak istotne dla
mieszkańców, a przez to dla oceny samorządu, są
uchwały dotyczące inwestycji
drogowych, wodno-kanalizacyjnych, oświetleniowych, oświatowych i innych zrealizowane w
gminie w latach 2006-2010 i wcześniej. Nadmienił, że w ostatnich latach systematycznie
przybywa mieszkańców gminy, co świadczy o niej jako o dobrym miejscu zamieszkania, ale
stwarza również nowe wyzwania dla samorządu. Podziękował radnym – szczególnie
radnemu seniorowi Panu Kazimierzowi Paradowskiemu i Panu Piotrowi Jeziórskiemu, którzy
w najbliższych wyborach nie kandydują do Rady Gminy, Prezesowi Zarządu Banku w Starej
Białej, księżom z terenu Gminy, dyrektorkom szkół, a także – na ręce przedstawiciela
Zarządu Powiatu Pana Lecha Dąbrowskiego - radnym powiatu płockiego, przedstawicielom
OSP w Gminie, Pani Zofii Jarzyńskiej Skarbnikowi Gminy i Pani Aleksandrze Górzyńskiej
Sekretarz Gminy oraz pracownikom Urzędu Gminy i sołtysom za wieloletnią dobrą pracę i
współpracę.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Jan Wrześniewski podziękował za bardzo dobrą
współpracę między Gminą a Powiatem Płockim, która zaowocowała wieloma wspólnymi
inwestycjami, szczególnie w zakresie infrastruktury drogowej.
Przedstawiciel Zarządu Powiatu Pan Lech Dąbrowski podkreślił zauważalne
duże
i pozytywne zmiany w Gminie, która jest coraz lepiej zarządzana.
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Radny Stanisław Wiśniewski w imieniu wszystkich druhen i druhów podziękował za dobrą
współpracę między strażakami a samorządem gminnym, za zakupione samochody, sprzęt
i umundurowanie oraz świetlice gminne, które służą zarówno społeczeństwu jak również
strażakom. Wyraził nadzieję, że niezależnie od tego, kto w przyszłości będzie zasiadał w
Radzie Gminy, ta współpraca nie będzie gorsza, bo przecież strażacy służą nie sobie lecz
społeczeństwu w myśl dewizy ze sztandarów: „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.
Kolejno zabrali głos: Prezes Banku Spółdzielczego w Starej Białej Pan Włodzimierz
Żeberkiewicz składając gratulacje Radzie i Wójtowi za pomyślny rozwój Gminy, ksiądz
kanonik Henryk Lipka wyrażając przekonanie, że w kolejnych latach Gminie, Radzie
i Wójtowi również „będzie się darzyć” oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starej Białej
Pani Zaręba składając w imieniu koleżanek, nauczycieli, rodziców i uczniów podziękowania
Radzie, Wójtowi, Pani Sekretarz i Pani Skarbnik za wsparcie, opiekę i pomoc. Dzięki tej
trosce szkoły na terenie Gminy Stara Biała są w wielu aspektach na poziomie wyższym niż
szkoły miejskie.
W dalszej części Wójt odczytał i wręczył Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Rady
oraz – wraz z Przewodniczącym Rady - wszystkim radnym listy gratulacyjne. Radni oraz
wszyscy goście otrzymali również monografię Gminy Stara Biała.
Na zakończenie odśpiewano Hymn Polski.

Przewodniczący Rady

` /-/Jan Wrześniewski
Protokołowała
Bożena Guzanek

8/8

