P R O T O K Ó Ł Nr XIX/13
z obrad XIX Sesji Rady Gminy Stara Biała,
która odbyła się w dnia 7 lutego 2013 r.

Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Informacja nt. porządku obrad.
Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.
Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
Sprawozdanie przewodniczących komisji o pracach między sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.
Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu systemowego współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1.
„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w latach
2013 – 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego linii 400kV.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w
m. Nowe
Proboszczewice (dz. nr 77/32 i dz. nr 78/10).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady
Sołeckiej sołectwa Ulaszewo.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.
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XIX Sesja Rady Gminy Stara Biała odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Rozpoczęła się o godz. 9.20 i zakończyła o godz. 12.05.
Ustawowa liczba radnych wynosi 15 osób.
Listy obecności w załączeniu do protokołu.
Ad. 1.
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.
Ad. 2.
Przewodniczący Rady stwierdził, że radni wraz z zaproszeniami otrzymali projekt porządku
obrad. Zapytał, czy są wnioski do proponowanego porządku obrad.
Wójt złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad, tj. po punkcie 10 wprowadzenie punktu 11:
„11. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej
sołectwa Ulaszewo.”
i odpowiednią zmianę numeracji kolejnych punktów.
Przewodniczący Rady, wobec braku innych wniosków, poddał pod głosowanie porządek obrad
uwzględniający wniosek Pana Wójta i przedstawiający się następująco:
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Informacja nt. porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie przewodniczących komisji o pracach między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu systemowego współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1. „Rozwój
i
upowszechnianie
aktywnej
integracji”,
Poddziałanie
7.1.1
„Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w latach 2013
– 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego linii 400kV.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Nowe Proboszczewice
(dz. nr 77/32 i dz. nr 78/10).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej
sołectwa Ulaszewo.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, Rada Gminy jednogłośnie (15 głosów „za”) przyjęła
porządek obrad zawierający wniosek Wójta i przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
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Ad. 3.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że radni wraz z zaproszeniami otrzymali projekt
protokołu z posiedzenia XVIII sesji Rady Gminy. Następnie stwierdził, że do rozpoczęcia Sesji
radni nie wnieśli uwag i zastrzeżeń do protokółu, wobec czego poddał pod głosowanie projekt
protokółu z sesji.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XVIII Sesji Rady Gminy przyjęto jednogłośnie
(15 głosów „za”).
Ad. 4.
Wójt Gminy złożył informację o pracach w okresie między sesjami:
¾ Został ogłoszony przetarg na budowę drogi gminnej do kościoła w Brwilnie wraz z budową
parkingu.
¾ Przygotowane są dokumenty do przetargu na budowę terenów rekreacyjnych w Białej
i w Nowych Proboszczewicach oraz przetarg na rozbudowę szkoły w Maszewie Dużym.
¾ W Urzędzie Wojewódzkim został zakończony II etap postępowania dotyczącego ostatecznej
listy rankingowej wniosków na budowę dróg lokalnych w ramach NPPDL (nasz dotyczy
drogi gminnej Brwilno-Ludwikowo-Ulaszewo). W wyniku dodatkowego naboru wniosek
Gminy Stara Biała znalazł się na 22 miejscu. Wojewoda Mazowiecki wystąpił do Ministra
Administracji i Cyfryzacji o akceptację 18 pierwszych wniosków. Jednak jest szansa na
uzyskanie dotacji poprzez umieszczenie wniosku naszej gminy na dodatkowej liście.
¾ Do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Urzędzie Marszałkowskim został złożony
wniosek w sprawie dofinansowania budowy drogi dojazdowej do terenów rolnych
w miejscowości Stara Biała, o długości ok. 400 m, stanowiącej przedłużenie drogi gminnej
w kierunku Miłodroża, z wykonaniem korony drogi po istniejącej trasie w uproszczonej
technologii oraz okopania jej rowami odwadniającymi. Środki finansowe z budżetu gminy
pochodziłyby z pieniędzy przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg, nie ze środków
przeznaczonych na inwestycje.
¾ Odbyło się spotkanie w sprawie organizacji ruchu na drodze powiatowej w rejonie szkoły
w Wyszynie, w kierunku Ludwikowa. Zostało przyjęte wstępne rozwiązanie, które po
dopracowaniu musi uzyskać akceptację Starosty, ponieważ ruchem na drogach gminnych
i powiatowych zarządza Starosta. Wójt wyjaśnił, że na drogach publicznych nie wolno
montować progów zwalniających. Zauważył, że bezpieczeństwo na drogach znacznie się
zwiększy, jeśli kierowcy będą jeździć zgodnie z przepisami, z wymaganą prędkością.
¾ Zostały
zlecone
wszystkie
drobne
prace
projektowe
zaplanowane
w tegorocznym budżecie dotyczące budowy krótkich odcinków dróg.
¾ Przypomniał, że sprawy dotyczące ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
zostaną omówione podczas dzisiejszego szkolenia, które poprowadzą przedstawiciele
ZGRP.
¾ Odbyła się zbiórka odpadów segregowanych zgodnie z ustalonym harmonogramem.
¾ PGNiG
nie
jest
zainteresowany
budową
gazociągu
w
rejonie
Starych
i Nowych Proboszczewic z powodu zbyt małej opłacalności tego przedsięwzięcia dla
inwestora. Gazociąg może być prowadzony od stacji redukcyjnej w Mańkowie.
Poinformował, że podjęte zostały działania wspólne z firmą Peklimar z Umienina, która jest
zainteresowana przyłączeniem do sieci gazowej aby przekonać gazownię do podjęcia
inwestycji.
¾ W imieniu Dyrektora GOKiS Pana Burego i własnym zaprosił na koncert arii operetkowych,
który odbędzie się 12 lutego br. w remizie strażackiej w Nowych Proboszczewicach.
Przewodniczący Rady poprosił o zadawanie pytań do sprawozdania Wójta.
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Wiceprzewodniczący Rady Włodzimierz Kajkowski zaproponował, aby w rozmowach
z PGNiG użyć argumentu, że gaz jest dużo bezpieczniejszy dla środowiska niż węgiel.
Odpowiedź Wójta:
Dla inwestora najważniejszy jest argument ekonomiczny. 150 nieruchomości z tego rejonu,
których właściciele zadeklarowali przyłączenie do gazociągu, to za mało, aby inwestycja była
opłacalna dla PGNiG.
Radny Marek Moderacki zgłosił propozycję, aby w związku z budową terenu zielonego
w Białej, wybudować parę stanowisk do parkowania samochodów, które by mogli
wykorzystywać również interesanci przyjeżdżający do Urzędu Gminy.
Odpowiedź Wójta:
W projekcie jest przewidziana budowa 12 miejsc parkingowych dla samochodów.
Radny Piotr Rutkowski zapytał:
¾ Które drogi zastały zaplanowane do wykonania w technologii uproszczonej, takiej jak droga
dojazdowa do gruntów rolnych w Starej Białej?
¾ Czy nie można by wykonać większą ilość dróg w tej technologii?
Odpowiedź Wójta:
9 Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Starej Białej w kierunku Miłodroża zostanie
wykonana nie w ramach inwestycji, ale w ramach bieżącego utrzymania dróg, po
otrzymaniu dofinansowania. Jest to eksperymentalna technologia, którą powinno się
najpierw sprawdzić, aby można ją było zastosować na innych drogach. Jeśli gmina dostanie
dofinansowanie, będzie to niewielka kwota, a więc tylko na tę jedną zaplanowaną drogę.
Poza tym z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych można budować wyłącznie drogi
dojazdowe do gruntów rolnych.
Radny Władysław Mikołajczyk zaproponował, aby w technologii, która będzie zastosowana na
drodze w Starej Białej wybudować drogę od Kruszczewa do Nowych Proboszczewic i ulicę
Polną w Nowych Proboszczewicach.
Radny Piotr Rutkowski zaproponował, aby w technologii jw. wykonać odcinek drogi
w Bronowie-Zalesiu w kierunku Żukowa, do granic gminy.
Przewodniczący Rady zauważył, że w/w propozycje będą mogły zostać rozpatrzone dopiero
podczas omawiania planowanych inwestycji drogowych, a nie w dniu dzisiejszym.
Radny Marek Moderacki:
¾ Zapytał, czy są efekty negocjacji z KM Płock Sp. z o.o. w sprawie stawki opłat za usługi
komunikacyjne.
Odpowiedź Wójta:
9 Negocjacji podlegało zmniejszenie stawki opłat o 6 groszy za 1 km, tj. z 3,56 zł na 3,50 zł.
Wobec sztywnego stanowiska KM Płock Sp. z o.o. i niewielkiej kwoty, której dotyczyły
negocjacje, stawka pozostała niezmieniona.
Radna Grażyna Figiel-Bętlejewska zapytała o termin rozbudowy szkoły w Maszewie Dużym.
Odpowiedź Wójta.
Zakłada się, że do końca lutego br. zostanie ogłoszony przetarg.
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 jeden raz. Przewodniczący Komisji Jacek Portalski omówił
tematykę posiedzenia:
1.
Analiza kosztów oświetlenia ulicznego na terenie gminy.
2.
Realizacja umowy pomiędzy Gminą Stara Biała a spółką Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
w zakresie oświetlenia ulicznego.
W sprawach różnych Komisja zapoznała się z możliwościami dofinansowania budowy:
• przydomowych oczyszczalni ścieków,
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•

odcinka drogi o długości 440 m w miejscowości Stara Biała, stanowiącej przedłużenie drogi
gminnej nr 2911306W w stronę Miłodroża, z wykonaniem korony drogi po istniejącej trasie
oraz okopania jej rowami odwadniającymi.
Komisja Budżetowa spotkała się jeden raz. Przewodniczący Komisji Mariusz Downarowicz
omówił tematykę posiedzenia, którą było rozpatrzenie wniosków dotyczących oświetlenia
ulicznego.
W sprawach różnych Komisja:
• Wysłuchała wyjaśnień przedstawicieli spółki Energa Oświetlenie Sp. z o.o. odnośnie
opóźnień montażu 58 lamp ulicznych wytypowanych do realizacji w 2012 r.
• Zapoznała się z możliwościami dofinansowania budowy odcinka drogi o długości 440 m
w miejscowości Stara Biała, stanowiącej przedłużenie drogi gminnej nr 2911306W w stronę
Miłodroża, z wykonaniem korony drogi po istniejącej trasie oraz okopania jej rowami
odwadniającymi.
Komisja Polityki Społecznej spotkała się jeden raz. Przewodniczący Komisji Andrzej
Wojciechowski omówił tematykę posiedzenia:
1.
Funkcjonowanie podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Gminy Stara Biała.
2. Zaopiniowanie programu w zakresie profilaktyki zdrowotnej na 2013 rok finansowanej
z budżetu Gminy Stara Biała.
W sprawach różnych Komisja:
• Omówiła pokrótce niektóre zagadnienia wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, w tym opłaty i zasady ich naliczania,
• Sytuację materialno – bytową mieszkanki Bronowa-Zalesia w związku z zamiarem
ubiegania się przez nią o mieszkanie socjalne w Ogorzelicach.
• Zapoznała się z przewidzianym zakresem i czasem realizacji robót dotyczących
zagospodarowania terenu w Nowych Proboszczewicach w rejonie Ośrodka Zdrowia
i remizy OSP oraz terenu w Białej (tzw. „szkółki”).
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają uwagi lub pytania do złożonych sprawozdań.
Wiceprzewodniczący Rady Włodzimierz Kajkowski zapytał, czy minimalna ilość wniosków w
sprawie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków to 50, czy 60.
Odpowiedź Wójta:
Minimalna ilość wniosków to 50. W tej chwili wstępne wnioski złożyło ok. 80 mieszkańców.
Następnie wyjaśnił, że w Ludwikowie nie jest możliwa budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków, ponieważ Wójt musiałby zadeklarować, że do 2020 roku w tej miejscowości nie będzie
zbiorczej sieci sanitarno - kanalizacyjnej, czego – z oczywistych powodów – nie może zrobić.
Dodał, że przydomowe oczyszczalnie ścieków to rozwiązania bardzo prymitywne, które powinny
być budowane wyłącznie tam, gdzie jest pewne, że w długim okresie czasu nie będzie
kanalizacji sanitarno - kanalizacyjnej
Sołtys Ulaszewa Leszek Majczyna zapytał:
¾ Za jaki czas będzie kanalizacja w Ludwikowie?
¾ Kiedy względy techniczne pozwolą na to, że lampy za szkołą w Wyszynie będą świeciły?
Odpowiedź Wójta:
9 Trudno podać konkretną datę, kiedy w Ludwikowie zostanie wybudowana sieć sanitarno –
kanalizacyjnej.
Radny Mariusz Downarowicz odpowiadając na drugie pytanie sołtysa Leszka Majczyny
stwierdził, że jeśli sprawa jest po stronie Energii Oświetlenie – to do końca marca, a jeśli po
stronie Energii Operator – to trudno określić.
Pan Wójt, uzupełniając wypowiedź radnego Mariusza Downarowicza dodał, że w Ludwikowie
lampy zostały podłączone do istniejącego układu pomiarowego, natomiast drobne przeróbki
instalacji musi wykonać spółka dystrybucyjna.
Radny Stanisław Wiśniewski:
¾ Zapytał, czy spółka Energa Oświetlenie otrzymała już wszystkie zgody właścicieli działek,
na których będą montowane słupy oświetlenia ulicznego w Kobiernikach.
Odpowiedź Wójta:
9 Energa Oświetlenie otrzymała już z Urzędu Gminy wszystkie dokumenty.
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Sołtys Zbigniew Truchlewski:
¾ Zapytał Przewodniczącego Komisji Budżetowej radnego Mariusza Downarowicza,
dlaczego nie został pozytywnie rozpatrzony wniosek w sprawie oświetlenia przystanków
autobusowych w Nowym Bronowie i w Bronowie Kmiecym?
Odpowiedź radnego Mariusza Downarowicza:
Wnioski, których pozytywne rozpatrzenie przyniosłoby koszty niewspółmierne do efektów, były
odrzucane, tak jak w przypadku montażu lamp przy wymienionych przystankach. Pozytywnie
rozpatrzono jedynie wnioski dotyczące oświetlenia ulicznego przy zamieszkałych posesjach.
Wójt, uzupełniając wypowiedź radnego Mariusza Downarowicza dodał, że aby oświetlić
wyłącznie te dwa przystanki należałoby oprócz lamp zamontować jeszcze układy pomiarowe
co jest bardzo kosztowne.
Sołtys Bronowa Kmiecego Zbigniew Truchlewski zauważył, że przystanki w Nowym
Bronowie i w Bronowie Kmicym powinny być jednak oświetlone, co wymaga założenia tylko
3 lamp.
Przewodniczący Rady zaznaczył, że wnioski te nie zostały odrzucone, a jedynie przesunięte
do realizacji w następnych latach.
Wobec braku dalszych uwag i pytań odnośnie przedstawionych sprawozdań Przewodniczący
Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. 6.
Głos zabrali:
Radny Mariusz Downarowicz:
¾ Zapytał, czy Urząd Gminy ma rozeznanie, jakim obciążeniem dla środowiska jest
sąsiedztwo PKN Orlen, jaki ma wpływ na stan zdrowia mieszkańców.
Radny Sławomir Dąbrowski:
¾ Zapytał, czy właściciel działek nr 78/3 i nr 78/7 w Nowych Proboszczewicach otrzymał
pozwolenie na wycinkę drzew, które aktualnie usuwa.
Radny Stanisław Wiśniewski:
¾ Ponieważ w najbliższym czasie nie będzie budowana sieć kanalizacyjna w Ludwikowie,
Ulaszewie i Wyszynie zaproponował, aby z nadwyżki budżetowej sfinansować projekt tej
inwestycji.
Radny Marek Krajewski:
¾ Zapytał, jak jest zaawansowana budowa sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych
na skrzyżowaniu ul. Szkolnej i ul. Lipnowskiej w Maszewie Dużym.
Odpowiedzi Wójta:
Na pytane radnego Mariusza Downarowicza:
9 Nadzór nad funkcjonowaniem PKN Orlen S.A pod względem ochrony środowiska należy do
administracji rządowej. Urząd Gminy może jedynie poprosić o wyniki badań i wnioskować
do tych instytucji o spowodowanie zmniejszenia emisji zanieczyszczeń.
Na pytanie radnego Sławomira Dąbrowskiego:
9 Pozwolenie na wycinkę drzew zostało wydane.
Na propozycję radnego Stanisława Wiśniewskiego:
9 Sprawa rozbudowy sieci kanalizacyjnej będzie omawiana na posiedzeniach komisji Rady
Gminy.
Na pytanie radnego Marka Krajewskiego:
9 Urząd Marszałkowski, który jest uprawniony do wprowadzenia sygnalizacji świetlnej na
drogach wojewódzkich, aktualnie bada celowość budowy sygnalizacji świetlnej w tym
miejscu. Dotyczy to również montażu lampy pulsującej na skrzyżowaniu w Mańkowie
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 559.
Radny Mariusz Downarowicz wyraził opinię, że Urząd Gminy Stara Biała, w kooperacji
z innymi sąsiednimi gminami powinien wystąpić do właściwych instytucji o podjęcie działań,
które ograniczą emisję szkodliwych substancji, w tym metali ciężkich przez PKN Orlen.
O godz. 10.45 Przewodniczący Rady zarządził 15 minutową przerwę w obradach.
O godz. 11.00 wznowiono obrady.
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Podczas przerwy salę obrad opuścili radni powiatu płockiego Lech Dąbrowski i Marek
Moderacki oraz kierownik Posterunku Policji w Starej Białej Zdzisław Dybiec.
Ad. 7.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Związku
Gmin Regionu Płockiego.
Stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosił o zabieranie głosu w tej
sprawie.
Po wyczerpaniu listy mówców i wobec braku wniosków formalnych ze strony radnych,
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 14 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymał się” 1 radny
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy wymaganą większością głosów (14
głosami „za”) podjęła Uchwałę Nr 146/XIX/13 w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin
Regionu Płockiego (uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 8.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie realizacji projektu
systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII „Promocja integracji
społecznej”, Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1
„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w latach 2013
– 2014.
Stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosił o zabieranie głosu w tej
sprawie.
Wobec braku 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
„wstrzymał się” 1 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 147/XIX/13 w sprawie realizacji projektu systemowego współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1. „Rozwój i
upowszechnianie
aktywnej
integracji”,
Poddziałanie
7.1.1
„Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w latach 2013 –
2014 (uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad.9.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii 400kV
Stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosił o zabieranie głosu w tej
sprawie.
Wobec braku wniosków ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych,
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„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 148/XIX/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego linii 400kV (uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 10.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m.
Nowe Proboszczewice (dz. nr 77/32 i dz. nr 78/10).
Stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosił o zabieranie głosu w tej
sprawie.
Wobec braku 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 149/XIX/13 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Nowe Proboszczewice (dz.
nr 77/32 i dz. nr 78/10) (uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 11.
Przewodniczący Rady odczytał rezygnację członka Rady Sołeckiej sołectwa Ulaszewo
Łukasza Dąbrowskiego z pełnionej funkcji i przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie
zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej sołectwa Ulaszewo.
Stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosił o zabieranie głosu w tej
sprawie.
Wobec braku 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 150/XIX/13 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady
Sołeckiej sołectwa Ulaszewo (uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 12.
W punkcie zapytania i wolne wnioski głos zabrali:
Przewodniczący Rady odczytał pismo firmy ECOENERGIE, która proponuje spotkania
z mieszkańcami poświęcone przybliżeniu tematyki pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej
przy użyciu kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, wiatraków, biogazowi i pomp
ciepła.
Radny Władysław Mikołajczyk:
¾ Poprosił o interwencję w Starostwie Powiatowym w sprawie naprawy ul. Bielskiej w Nowych
Proboszczewicach w miejscu przejścia przez przejazd kolejowy.
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Radny Stanisław Wiśniewski:
¾ Zapytał, czy odbył się przetarg na dostawę energii elektrycznej na potrzeby gminy Stara
Biała i jednostek OSP.
Sołtys Ulaszewa Leszek Majczyna poprosił o:
¾ Naprawę fragmentów dróg w Ludwikowie, zniszczonych podczas układania gazociągu.
¾ Wsparcie Urzędu Gminy i doprowadzenie do uprzątnięcia zarośniętych krzakami działek nr
7/15 i nr 7/16 położonych w Ludwikowie.
Sołtys Włoczewa Romuald Żółtowski:
¾ Poprosił o naprawę szyby w świetlicy we Włoczewie.
¾ Podziękował za zainstalowanie kuchni w świetlicy wiejskiej, ale zauważył, że jest ona za
mała.
Radny Mariusz Downarowicz:
¾ Poprosił o włączenie lamp, które zostały zamontowane w Maszewie i w Brwilnie.
Sołtys Starych Proboszczewic Jan Sieradzki:
¾ Zapytał, na jakim etapie jest ustalanie stawek za śmieci segregowane i niesegregowane.
Poprosił, aby te informacje zostały podane mieszkańcom jak najwcześniej, ponieważ
dotyczą ich budżetów domowych.
Odpowiedzi Wójta:
Na sprawę zgłoszoną przez radnego Władysława Mikołajczyka:
9 Odnośnie naprawy ul. Bielskiej w miejscu przecięcia z torami kolejowymi - zostanie podjęta
interwencja.
Na pytanie radnego Stanisława Wiśniewskiego:
9 Postępowanie przetargowe trwa, prowadzi je Starostwo Powiatowe, gmina jest tylko
uczestnikiem. Oferty złożyło 3 dostawców, najniższa jest cena zaoferowana przez
„Corrente” sp. z o.o. z Ożarowa Mazowieckiego. Pozostali oferenci to Energa-Obrót S.A.
i PGE Obrót S.A.
Na sprawy zgłoszone przez sołtysa Ulaszewa Leszka Majczynę:
9 Drogi zostaną naprawione.
9 Będzie podjęta interwencja w sprawie uporządkowania działek przez ich właścicieli.
Na prośbę radnego Mariusza Downarowicza:
9 W sprawie włączenia lamp interweniowaliśmy w Biurze Obsługi Klienta.
Na pytanie sołtysa Starych Proboszczewic Jana Sieradzkiego:
9 Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią w dniu dzisiejszym o godz. 12.00 odbędzie się
szkolenie w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podczas którego
zostaną przedstawione m.in. opłaty i ulgi w opłatach za wywóz śmieci oraz harmonogram
prac koniecznych do wykonania do 30 czerwca br. Zachęcił sołtysów i radnych o wzięcie
w nim udziału.
Na sprawy zgłoszone przez sołtysa Włoczewa Romualda Żółtowskiego:
9 Szyba zostanie wstawiona.
9 We wszystkich świetlicach wiejskich znajdują się takie same kuchnie jak w świetlicy we
Włoczewie. Są one wystarczające dla spotkań nawet w większym gronie, więc i we
Włoczewie nie powinno być problemu.
Sołtys Starych Proboszczewic Jan Sieradzki:
¾ Zapytał, czy została uwzględniona petycja mieszkańców w sprawie zmiany rozkładu jazdy
autobusów linii 6 i 16.
Odpowiedź Wójta:
9 Zostanie sprawdzone, na jakim etapie jest sprawa petycji.
Radni uzgodnili, że wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu
26 lutego br.
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Ad. 13.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XIX Sesji
Rady Gminy Stara Biała.
Przewodniczący Rady
/-/Jan Wrześniewski
Protokołowała
Bożena Guzanek
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