P R O T O K Ó Ł Nr XXIII/13
z obrad XXIII Sesji Rady Gminy Stara Biała,
która odbyła się w dnia 05 września 2013 r.

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

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Informacja nt. porządku obrad.
Przyjęcie protokołu 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara
Biała na lata 2013 – 2020.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową gminy Stara Biała na rok 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym
Kruszczewo.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Nowych
Proboszczewicach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane
przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Stara Biała.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m.
Ludwikowo (dz. nr 22/29 i nr 13/19).
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad.
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XXIII Sesja Rady Gminy Stara Biała odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Rozpoczęła się o godz. 9.15 i zakończyła o godz. 14.00.
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.
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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara
Biała na lata 2013 – 2020.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową gminy Stara Biała na rok 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Kruszczewo.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Nowych
Proboszczewicach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez
przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Stara Biała.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Ludwikowo
(dz. nr 22/29 i nr 13/19).
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad.
Wobec braku wniosków do przedstawionego porządku obrad Przewodniczący Rady przeszedł
do kolejnego punktu posiedzenia.
Ad. 3.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że radni wraz z zaproszeniami otrzymali projekt
protokołu z posiedzenia XXII 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 XXII Sesji Rady Gminy przyjęto jednogłośnie
(15 głosów „za”).
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Ad. 4.
Wójt Gminy złożył informację o pracach w okresie między sesjami:
 Zastrzeżenia zgłaszane podczas sesji Rady Gminy odnośnie stanu dróg powiatowych
i wojewódzkich są niezwłocznie przekazywane do właściwych zarządców dróg.
 Został naprawiony odcinek drogi wojewódzkiej nr 540 na granicy Gminy Stara Biała
i Gminy Brudzeń.
 W ciągu miesięcy wakacyjnych trwała realizacja inwestycji:
1. Budowa „schetynówki” postępuje w zasadzie zgodnie z harmonogramem. Przewidywany
termin realizacji – koniec listopada br. Na tę inwestycję gmina otrzymała dotację
w wysokości 3 mln zł.
2. Obiekt sportowo – rekreacyjny w Białej jest na etapie drobnych poprawek i odbioru.
3. Obiekt sportowo-rekreacyjny w Nowych Proboszczewicach – termin odbioru nie jest
zagrożony.
4. Została podpisana umowa na budowę fragmentu ul. Klonowej (koszt 200 tys. zł) i na
budowę przedszkola (koszt 3.198 tys. zł) w Nowych Proboszczewicach.
5. Projekt budowlany drogi osiedlowej, tzw. „ceówki” w Brwilnie jest na etapie uzyskiwania
ze Starostwa pozwolenia na budowę.
6. Zakończono prace projektowe przy ul. Szacherskiego w Nowych Proboszczewicach. i ul.
Malinowej w Maszewie Dużym.
7. Zakończono prace projektowe ulic: Różanej, Słowackiego i części ul. Wspólnej
w Mańkowie i w Maszewie Dużym;
8. Trwają prace przy projektowaniu fragmentu ulicy na Osiedlu „Wenecja” i odprowadzenia
wód deszczowych w kierunku działki, na której stoi przepompownia. Pozostałe problemy
z podtopieniami powinny już być rozwiązane, w tym odwodnienie ul. Umińskiego
i naprawa rowu przy ul. Dębowej.
9. Poprosił o kierowanie pytań w sprawie gospodarki odpadami do przedstawicielek
Związku Gmin Regionu Płockiego obecnych na sali obrad.
10. Do właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w Maszewie Dużym na odcinku od szkoły
do kościoła wysłane zostały pisma z prośbą o wystąpienie do Urzędu Gminy
z wnioskiem o podział nieruchomości. W ten sposób można wydzielić niezbędny grunt
pod poszerzenie drogi i ułatwić proces uzyskania pozwolenia na budowę a tym samym
przyspieszyć kontynuację przebudowy drogi.
11. Oświetlenie uliczne - wnioski z 2012 roku są zrealizowane, trwa przygotowanie do
realizacja wniosków z 2013 roku.
12. Rozbudowa Zespołu Szkół w Maszewie Dużym – z uwagi na to, że jest już wrzesień
inwestycja ta będzie musiała być realizowana również w przyszłym roku. Wystąpił
problem różnej interpretacji przepisów p.-poż., co spowodowało konieczność
dodatkowego zaprojektowania drzwi p.poż. pomiędzy nową a starą częścią szkoły.
Przetarg zostanie wkrótce ogłoszony.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zadawanie pytań do sprawozdania Wójta Gminy.
 Wiceprzewodniczący Rady Włodzimierz Kajkowski podziękował Wójtowi w imieniu
mieszkańców i własnym za wykonane oświetlenia na ul. Włoczewskiej i na ul. Mickiewicza
w Starych Proboszczewicach. Do podziękowań przyłączył się sołtys Starych
Proboszczewic Jan Sieradzki.
 Radny Piotr Rutkowski zapytał:
 Czy została zakończona inwestycja drogowa w Brwilnie, a jeśli nie, to na jakim jest
etapie realizacji?
 Na jakim etapie jest sprawa melioracji gruntów rolnych?
 Na jakim etapie jest sprawa budowy przydomowych oczyszczalni ścieków?
 Kiedy zostanie zbudowany odcinek sieci wodociągowej w Nowym Trzepowie?
Odpowiedzi Wójta:
 Termin zakończenia inwestycji w Brwilnie ustalono na koniec września br. Nie został jeszcze
wykonany chodnik łączący dwie drogi gminne.
 Do sprawy melioracji wkrótce wrócimy.
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 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – planujemy złożenie wspólnego wniosku do
NFOŚiGW z kilkoma innymi gminami w ramach Związku Gmin. Ponieważ termin złożenia
wniosku to koniec 2013 r., budowa nastąpiłaby w 2014 r.
 Odnośnie budowy wodociągu - przetarg został unieważniony z powodu błędów w ofercie
firmy, która wygrała przetarg, i która tych błędów nie poprawiła. Kolejna oferta zawierała
cenę przewyższającą środki przeznaczone na ten cel w budżecie gminy, dlatego też
zostanie ogłoszony kolejny przetarg.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku
obrad.
Ad. 5.
Przewodniczący Rady złożył sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia wszystkich komisji,
które odbyło się w okresie między sesjami, podczas którego, w części wyjazdowej posiedzenia,
komisje zapoznały się ze stanem realizacji inwestycji.
W sprawach różnych komisje:
1. Omówiły pismo Prezesa Spółdzielni Socjalnej EMETUS z Brudzenia Dużego zawierające
prośbę o udzielenie przez Gminę Stara Biała poręczenia środków finansowych na
wniesienie wkładu do Spółdzielni oraz ustosunkowały się negatywnie do tej prośby.
2. Wypowiedziały się negatywnie wobec umorzenia zaległego podatku od nieruchomości, o co
występował jeden z przedsiębiorców działających na terenie Gminy.
Komisja Rewizyjna spotkała się jeden raz. Przewodniczący Komisji Jacek Portalski omówił
tematykę posiedzenia:
1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku.
2. Opracowanie wniosków do budżetu na 2014 rok.
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają uwagi lub pytania do złożonych sprawozdań.
Wobec braku uwag i pytań odnośnie przedstawionych sprawozdań przeszedł do kolejnego
punktu porządku obrad.
Ad. 6.
Głos zabrali:
Radny Andrzej Wojciechowski:
 Poprosił o odbiór śmieci z Dziarnowa z posesji oddalonych kilkaset metrów od drogi
publicznej. Zauważył, że mieszkańcy nie są w stanie sami przenosić pojemników i worków
ze śmieciami do drogi publicznej.
Sołtys Ludwikowa Leszek Majczyna:
 Czy, w przypadku zbyt małej liczby worków, mieszkańcy mają je sobie sami dokupić, czy
mogą się po nie zgłosić do ZGRP? W przypadku dużej działki jeden worek na odpady
zielone to za mało.
 Czy jest możliwe, aby odbiór odpadów zmieszanych z posesji, którą zamieszkuje duża
rodzina, był dokonywany dwa razy w miesiącu, czy też należy zwiększyć liczbę
pojemników?
 Zauważył, że śmieci z posesji położonych przy bocznych drogach nie są odbierane,
ponieważ kierowcy nie mogą do nich trafić. Zaproponował wykonanie dla nich mapki
poglądowej ułatwiającej lokalizację posesji.
Wiceprzewodniczący Rady Włodzimierz Kajkowski:
 Zauważył, że firma Remondis, która wcześniej obsługiwała Stare Proboszczewice, odbierała
śmieci z posesji położonej 200 m od drogi wojewódzkiej. Firma SITA, która obecnie
obsługuje gminę, nie chce już dojeżdżać do posesji. Prosi o interwencję w tej sprawie.
Radny Piotr Rutkowski zapytał:
 Kto odpowiada za śmieci znajdujące się w rowach przydrożnych?
 Czy wpływy od mieszkańców gminy Stara Biała pokrywają koszt odbioru śmieci?
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Przewodniczący Rady odpowiadając na pierwsze pytanie radnego Piotra Rutkowskiego
wyjaśnił, że za porządek w rowach przydrożnych odpowiadają zarządcy tych dróg.
Radny Stanisław Wiśniewski:
 Czy został już ustalony sposób odbioru śmieci z posesji położonych w pobliżu młyna
w Wyszynie. SITA nie może żądać od mieszkańców, aby wyciągali śmieci na górę do drogi
powiatowej.
Odpowiedzi Dyrektor Biura ZGRP Pani Katarzyny Roguckiej-Maciejowskiej:
1. Podziękowała sołtysom za zaangażowanie w zbiórkę deklaracji „śmieciowych”, dzięki
czemu do 15 maja deklaracje złożyło 92% gospodarstw. Ale nadal brakuje deklaracji od 500
osób, tj. bardzo mało w porównaniu z innymi gminami.
2. Poinformowała pokrótce o sposobie zorganizowania zbiórki odpadów na terenie ZGRP oraz
umowach zawartych z odbiorcami odpadów oraz zasięgu ich działania. Stwierdziła, że firmy
odbierające śmieci- z wyjątkiem SITY - niedostatecznie przygotowały się do tego zadania.
3. Poinformowała, że odpady należy wystawiać do dróg publicznych. Ponieważ często bramy
wjazdowe do posesji nie są wystarczająco szerokie, aby wjechała w nie śmieciarka, mogą
więc nastąpić zniszczenia, szkody. Jedynie w sytuacji indywidualnej, z uwagi na stan
zdrowia mieszkańca lub jego wiek, kiedy wystawienie odpadów do drogi publicznej jest
utrudnione, ZGRP występuje z wnioskiem do firmy obierającej śmieci o odbiór odpadów
z jego posesji.
4. Odpady zielone z przydomowych ogródków generalnie powinny być kompostowane.
Przewidywany jest odbiór wyłącznie komunalnych odpadów zielonych. Odnośnie plastików
i odpadów opakowaniowych przyjęto założenie, że rodzina czteroosobowa miesięcznie
wytwarza 4x30 kg, tj. 120 kg tych odpadów, na co zostaje przeznaczony
1 worek o pojemności 120 l. Jeśli to będzie za mało, można wystawić odpady w swoim
opisanym worku i też będą one odebrane. Ważne, aby mieszkańcy zgniatali opakowania,
np. plastikowe butelki i kartony, dzięki czemu zajmują one dużo mniej miejsca.
Podsumowując: każda ilość odpadów zostanie odebrana, natomiast posesja otrzyma nie
więcej niż: 2-3 worki na opakowania, 1 worek na opakowania szklane i 2 worki na odpady
zielone.
5. Poinformowała, że firmy odbierające odpady popełniły błąd dostarczając wszystkim
mieszkańcom jednakowy pakiet startowy worków, w tym worek na odpady zielone,
niezależnie czy mieszkaniec zadeklarował ich wytwarzanie.
6. W przypadku, gdy dostarczony pojemnik na odpady okaże się za mały na zadeklarowaną
liczbę osób w gospodarstwie domowym, należy to zgłosić i sprawa zostanie załatwiona
indywidualnie.
7. Poinformowała, że na stronie internetowej ZGRP został zainstalowany program TEMIDA, za
pomocą którego będzie można zgłaszać reklamacje dotyczące odbioru śmieci.
8. Odnośnie odpadów wyrzuconych na cudzy grunt – płaci za ich usunięcie osoba, która jest
właścicielem gruntu.
9. Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów jest formą podatku a nie opłatą za usługę,
o czym mieszkańcy zapominają. W tej opłacie mieści się również część administracyjna
oraz część przeznaczona na późniejszą budowę miejsc składowania śmieci. Więc wszyscy
mieszkańcy, którzy złożyli deklarację, mają obowiązek ją uiścić, bez względu na to, czy
usługa została, czy nie została wykonana. Do 15.08.br. wpłynęło 720 tys. zł. Aktualnie
ZGRP jest na etapie księgowania wpływów i nie można określić kwoty wpływów
z Gminy Stara Biała.
10. Odpady z posesji w Wyszynie przy młynie zostały odebrane.
Pan Wójt
wyjaśnił pokrótce zasady i ograniczenia odbioru odpadów komunalnych
z nieruchomości oddalonych od dróg publicznych oraz podsumował dotychczasowe
doświadczenia w tym zakresie. Zauważył, że należy jeszcze przedyskutować sposób odbioru
odpadów zielonych, w tym trawy.
Dyrektor GOKiS Roland Bury zapytał:
 Czy jest limit dla prowadzących działalność gospodarczą na odbiór opakowań plastikowych,
np. w przypadku GOKiS ze stadionu?
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 Jak należy postępować ze skoszoną trawą z dwóch stadionów, przy czym zaznaczył, że nie
ma możliwości założenia kompostownika?
Sołtys Starych Proboszczewic Jan Sieradzki:
 Zapytał, ilu mieszkańców sołectwa Stare Proboszczewice nie otrzymało jeszcze pojemników
na śmieci i dlaczego ZGRP nie dotarł jeszcze do mieszkańców z informacją, gdzie mogą
składać ewentualne reklamacje na usługi związane z odbiorem śmieci?
 Zapytał, czy wiadomo, ilu mieszkańców nie złożyło deklaracji i czy ZGRP do nich dotarł.
 Wyraził opinię, że odbiór śmieci w miesiącach lipiec i sierpień był bardzo źle zorganizowany,
ponieważ mieszkańcy nie mieli podstawowych informacji, a telefon w ZGRP nie odpowiadał.
Odpowiedź Pani Katarzyny Roguckiej-Maciejowskiej:
 Telefon w ZGRP mógł nie odpowiadać, ponieważ pracownicy muszą również wyjeżdżać
w teren. Natomiast są dostępne jeszcze inne numery, pod którymi mieszkańcy mogą
również uzyskać informacje, lub zgłosić reklamacje.
 W Starych Proboszczewicach jeszcze pojedyncze osoby nie otrzymały pojemników na
śmieci. W tej chwili jeszcze trwa wyjaśnianie niekompletnie lub błędnie wypełnionych
deklaracji oraz składanie ich przez osoby, które nie zrobiły tego w terminie.
 ZGRP posiada informację, kto jeszcze nie złożył deklaracji.
Radny Marek Moderacki:
 Zapytał, czy zmienia się opłata za wywóz worków, jeśli mieszkaniec wystawia
w poszczególnych miesiącach różne ilości worków.
 Jak przedstawia się opłata za wywóz śmieci z firm, również w przypadku prowadzenia
różnego rodzaju działalności.
Odpowiedź Pani Katarzyny Roguckiej-Maciejowskiej:
 Opłata za wywóz śmieci z gospodarstwa domowego jest zależna od ilości mieszkańców,
a nie od ilości śmieci.
 Opłata za wywóz śmieci z firm jest ustalana zgodnie ze wskaźnikami zawartymi w gminnym
Regulaminie utrzymania czystości i porządku oraz złożoną deklaracją. Odbiór odpadów jest
dokonywany zgodnie z wcześniej ustalonym znanym mieszkańcom harmonogramem..
Przewodniczący Rady zauważył, że wszyscy uczymy się jeszcze ustawy „śmieciowej”.
Zaproponował, aby ZGRP każdemu sołtysowi dostarczył informację o gospodarstwach, które
jeszcze nie złożyły deklaracji.
c.d. odpowiedzi Pani Katarzyny Roguckiej-Maciejowskiej:
 ZGRP przygotował 50 tys. ulotek informujących o organizacji odbioru odpadów, czyli tyle, ile
oczekiwano deklaracji. Zostały one rozdane. Osoby, które ich jeszcze nie otrzymały mogą
się zgłosić do ZGRP.
 Poprosiła Pana Rolanda Burego o indywidualny kontakt w sprawie śmieci plastikowych
i odpadów zielonych.
Radny Wojciech Żółtowski:
 Poinformował, że pomimo wniesienia opłaty za śmieci do końca br. w miesiącach sierpień
i wrzesień nie otrzymał worków na odpady zielone.
Pani Katarzyna Rogucka-Maciejowska przypomniała, że opłata za śmieci jest formą podatku,
od którego nie można dokonywać potrąceń, nawet w przypadku źle wykonanej usługi. Odnośnie
braku worków – zostanie to sprawdzone i naprawione.
Radna Grażyna Figiel-Bętlejewska:
 Zapytała, czy oprócz worków można również wystawiać odpowiednio oznakowane
pojemniki, jako bardziej ekologiczne, w których będą posegregowane śmieci.
Sołtys Bronowa-Zalesia Bogdan Jachimowicz:
 Zgłosił problem odbioru śmieci z posesji położonej w Bronowie-Zalesiu w lesie za torami
kolejowymi.
Odpowiedź Wójta:
 Urząd Gminy jest w kontakcie z pracownikiem firmy SITA, który odbiera śmieci z terenu
gminy. Drogi dojazdowe są poprawiane na bieżąco, tak aby można było dojechać do
każdego miejsca odbioru śmieci małym lub dużym samochodem.
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Wiceprzewodniczący Rady Włodzimierz Kajkowski stwierdził, że on również w miesiącach
sierpień i wrzesień nie otrzymał worków na odpady.
Sołtys Starych Proboszczewic Jan Sieradzki:
 Zauważył, że sołtys nie jest przedstawicielem firmy SITA, ale pełni funkcję społeczną,
dlatego nie można go zobowiązywać do wykonywania zadań, które należą do SITY.
Sołtys Nowego Bronowa Zbigniew Truchlewski:
 Stwierdził, że firma odbierająca śmieci nie dostarcza worków do posesji, a zostawia je
w przypadkowych miejscach, np. pod kamieniem.
 Zauważył, że jest brak logiki pomiędzy tym, że za brak opłaty za wywóz śmieci będzie
nakładana kara na mieszkańców, a równocześnie firma, która ma odbierać śmiecie
i dostarczać worki nie wywiązuje się z umowy.
Przewodniczący Rady wyraził opinię, że potrzebna jest poprawa komunikacji pomiędzy ZGRP
a mieszkańcami, np. poprzez sołtysów oraz dostosowanie liczby pojemników na śmieci do ilości
wytwarzanych odpadów.
Na zastrzeżenia sołtysa Starych Proboszczewic Jana Sieradzkiego Pani Katarzyna
Rogucka-Maciejowska wyjaśniła zasady odbioru i wywozu opakowań szklanych.
Radny Władysław Mikołajczyk:
 Skrytykował dowóz pojemników na śmieci do Starych i Nowych Proboszczewic.
 Zapytał, czy nie mając worka na odpady zielone może je składać do pojemnika.
Radny Piotr Rutkowski:
 Zauważył, że docelowo worki powinny zostać zastąpione pojemnikami.
Odpowiedzi Pani Katarzyny Roguckiej Maciejowskiej:
 Możliwość gromadzenia odpadów zielonych w pojemnikach a nie w workach zostanie
uzgodniona z SITĄ.
 Zwróci uwagę SICIE, aby worki były dostarczane do posesji, a nie zostawiane
w przypadkowych miejscach.
O godz. 11.45 Przewodniczący Rady zarządził 20 minutową przerwę w obradach.
O godz. 12.05 wznowiono obrady.
Podczas przerwy salę obrad opuścił radny Wojciech Żółtowski, kierownik Posterunku Policji
w Starej Białej Pan Zdzisław Dybiec oraz przedstawicielki ZGRP.
Radny Stanisław Wiśniewski zapytał:
 Na jakim etapie jest projektowanie kanalizacji w Ludwikowie i Wyszynie?
 Jakie przyjęto rozwiązanie odnośnie odbioru wód opadowych z południowej części drogi
powiatowej w Wyszynie?
Radny Marek Moderacki:
 Podziękował za zamontowanie piłkochwytów na boisku w Maszewie Dużym. Jego zdaniem
powinny one być jednak zamontowane na całej długości boiska.
 Zapytał, dlaczego aktualnie nie ma kosza przy przystanku autobusowym przy jego posesji.
Z tego powodu jest zaśmiecany pobliski rów przy drodze.
 Zauważył, że niektóre zgłaszane na tej sesji problemy ze śmieciami są błahe i szkoda na
nie czasu.
Radny Sławomir Dąbrowski:
 Podziękował za wykonanie utwardzenia terenu przed remizą OSP w Nowych
Proboszczewicach.
 Zapytał, czy jest możliwość, aby właściciel posesji koło stadionu rozebrał znajdujące się tam
stare budynki, które stwarzają zagrożenie pożarowe.
Radny Mariusz Downarowicz:
 Zaproponował, aby poszerzyć chodnik do cmentarza przy drodze prowadzącej do kościoła
Brwilnie.
 Stwierdził, że budowa „schetynówki” następuje w szybkim tempie. Poprosił o poprawienie
wjazdu do lasu na skrzyżowaniu z drogą do Maszewa Dużego.
 Poprosił o naprawienie ubytków w nawierzchni drogi Maszewo Duże – Maszewo.
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Wiceprzewodniczący Rady Włodzimierz Kajkowski zapytał:
 Czy jest już ustalony termin odbioru azbestu?
 Czy Urzędowi Gminy jest znana Grupa Eko Park Sp. z o.o. zajmująca się m.in. budową
farm wiatrowych i pozyskiwaniem terenów na ten cel? Firma ta podobno uzyskała już
lokalizację budowy wiatraków na terenie Starej Białej.
 Na jakim etapie jest budowa gazociągu?
Odpowiedzi Wójta:
Na sprawy poruszone przez radnego Stanisława Wiśniewskiego:
 Koncepcja budowy kanalizacji już istnieje. Sprawa wykonania projektu budowy kanalizacji
zostanie podjęta w drugiej połowie września przez spółkę.
 Sprawa odprowadzenia wody od przepustu pod drogą powiatową nie została jeszcze
załatwiona
Na sprawy poruszone przez radnego Marka Moderackiego:
 Nikt takiego problemu nie zgłaszał Jeśli będzie taka potrzeba należy do tej sprawy
ponownie wrócić.
 Śmietnik prawdopodobnie został skradziony. Postawimy nowy.
Na pytanie radnego Sławomira Dąbrowskiego:
 Odnośnie zaniedbanej posesji można jedynie wystąpić do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego z prośbą o wydanie decyzji o rozbiórce budynków, które stwarzają
niebezpieczeństwo.
Na sprawy poruszone przez radnego Mariusza Downarowicza:
 Chodnik w Brwilnie prowadzący do kościoła zostanie uzupełniony płytami ażurowymi.
 Sposób połączenia drogi stanowiącej łącznik „schetynówki” z drogą leśną zostanie
sprawdzony.
 Ubytki na drodze Maszewo – Maszewo Duże zostaną uzupełnione.
Na sprawy poruszone przez Wiceprzewodniczącego Rady Włodzimierza Kajkowskiego:
 Odnośnie odbioru azbestu – Urząd Gminy czeka na decyzję WFOŚiGW w sprawie
przyznania dotacji na ten cel.
 Odnośnie budowy wiatraków – gmina Stara Biała posiada dosyć dużo gruntów klasy III, a od
maja br. istnieje zakaz wyłączania takich gruntów z produkcji rolniczej dla celów innych niż
przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Dlatego też budowa
wiatraków na terenie gminy jest bardzo utrudniona. Nie przypominam sobie aby taka spółka
była zainteresowana budową wiatraków na naszym terenie.
 Odnośnie budowy gazociągu – wraz z przedstawicielami gazowni został ustalony jego
optymalny przebieg z uwzględnieniem przejścia przez drogi. Aktualnie trwają przygotowania
do projektowania.
Radny Władysław Mikołajczyk:
 Zapytał, czy zostanie wykonany plac zabaw na stadionie w Nowych Proboszczewicach?
 Zauważył, że jako sołtys przekazuje mieszkańcom wszystkie przeznaczone dla nich
informacje, natomiast nie należy do niego pośredniczenie w dostarczaniu mieszkańcom
pojemników na śmieci.
Radny Piotr Rutkowski:
 Poprosił, aby KM Płock Sp. z o.o. zwiększyła ilość kursów autobusów linii Nr 1 w godzinach
porannych, ponieważ dzieci z Nowego Trzepowa nie są zabierane przez zatłoczony
autobus.
 Poprosił o naprawę przed zimą wiat przystankowych w Nowym Trzepowie i w BronowieZalesiu.
 Zapytał, kiedy będą zainstalowane witacze w Nowym Trzepowie i w Bronowie-Zalesiu?
Radny Stanisław Wiśniewski w imieniu własnym i innych radnych odniósł się do organizacji
tegorocznych dożynek gminnych; stwierdził, że nie wszystkie konkurencje były trafione i wyraził
opinię, że każda z drużyn biorąca udział w turnieju sołectw powinna zostać uhonorowana
nagrodami, otrzymać jakieś pamiątki. Ponieważ z roku na rok coraz mniej drużyn bierze udział
w turnieju sołectw, należałoby wymyślić inne konkurencje.
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Odpowiedzi Wójta:
Na pytanie radnego Władysława Mikołajczyka:
 Wykonanie placu zabaw zostało zaplanowane na 2014 r.
Na sprawy poruszone przez radnego Piotra Rutkowskiego:
 Dodatkowy kurs autobusu linii nr 1 – sprawa zostanie przekazana do komunikacji miejskiej
w celu dokładnego sprawdzenia.
 Wiaty przystankowe zostaną naprawione.
 Witacze są wykonane, wszystkie według tego samego projektu, trwa uzgadnianie lokalizacji.
Dyrektor GOKiS Roland Bury odniósł się do wypowiedzi radnego Stanisława Wiśniewskiego
w sprawie organizacji dożynek gminnych. Wybór tegorocznej nagrody – pucharów - wyniknął
z doświadczeń poprzednich lat. Poza tym każda drużyna otrzymała dyplom. Stwierdził, że za
każdym razem stara się wprowadzać nowe konkurencje, a pozostawiać te, które przyciągają
najwięcej publiczności. Rodzaje konkurencji są zawsze rzeczą otwartą a każdy pomysł jest mile
widziany.
Radny Władysław Mikołajczyk:
 Wyraził opinię, że witacze powinny być ustalone na granicy gminy tylko przy drogach
powiatowych i wojewódzkich.
Po wyczerpaniu interpelacji i zapytań radnych Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego
punktu porządku obrad.
O godz. 13.05 salę obrad opuścił radny Stanisław Wiśniewski.
Ad. 7.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2013 – 2020.
Stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosił o zabieranie głosu w tej
sprawie.
Po wyczerpaniu listy mówców i wobec braku wniosków ze strony radnych, Przewodniczący
Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
Wynik głosowania: „za” 12 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymał się od głosu” 1 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy wymaganą większością głosów (12
głosami „za”) podjęła Uchwałę Nr 176/XXIII/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2013 – 2020 (uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 8.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową
Gminy Stara Biała na rok 2013.
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 13 radnych.
Wynik głosowania: „za” 12 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymał się od głosu” 1 radny
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Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy wymaganą większością głosów (12
głosami „za”) podjęła Uchwałę Nr 177/XXIII/13 zmieniającą Uchwałę Budżetową gminy
Stara Biała na rok 2013 (uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad.9.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie
geodezyjnym Kruszczewo.
Stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosił o zabieranie głosu w tej
sprawie.
Po wyczerpaniu listy mówców i wobec braku wniosków ze strony radnych, Przewodniczący
Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
Wynik głosowania: „za” 13 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (13 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 178/XXIII/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Kruszczewo
(uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 10.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy
położonej w Nowych Proboszczewicach.
Stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosił o zabieranie głosu w tej
sprawie.
Po wyczerpaniu listy mówców i wobec braku wniosków ze strony radnych, Przewodniczący
Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
Wynik głosowania: „za” 13 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (13 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 179/XXIII/13 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Nowych
Proboszczewicach (uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 11.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat
za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Stara Biała.
Stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosił o zabieranie głosu w tej
sprawie.
Pan Wójt zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały polegającą na wykreśleniu punktu 4 w § 6
o treści:
„4. Opłaty, o których mowa w § 3-5 nie obejmują zajęć dodatkowych organizowanych przez
przedszkole na zlecenie rodzica.”
oraz nadanie dotychczasowemu punktowi numer 5 numeru 4.
Po wyczerpaniu listy mówców i wobec braku wniosków ze strony radnych, Przewodniczący
Rady poddał pod głosowanie wniosek Wójta.
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
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Wynik głosowania: „za” 13 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie wniosek Wójta.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały zawierający
wniosek Wójta.
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
Wynik głosowania: „za” 12 radnych,
„przeciw” 1 radny
„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy wymaganą większością głosów (12
głosami „za”) podjęła Uchwałę Nr 180/XXIII/13 w sprawie ustalenia wysokości opłat za
świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Stara Biała
(uchwała w załączeniu do niniejszego 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. Ludwikowo (dz. nr 22/29 i nr 13/19).
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 13 radnych.
Wynik głosowania: „za” 13 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (13 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 181/XXIII/13 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Ludwikowo
(dz. nr 22/29 i nr 13/19) (uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad.13.
W punkcie zapytania i wolne wnioski głos zabrali:
Sołtys Mańkowa Katarzyna Szafrańska:
 Poprosiła o naprawienie słupka przystanku autobusowego przy drodze wojewódzkiej
w Mańkowie.
Sołtys Ludwikowa Leszek Majczyna:
 Zapytał, czy udało się coś zrobić w sprawie zaniedbanych zarośniętych nieruchomości,
a jeśli nie, to czy można uzyskać adresy ich właścicieli, aby samemu tę sprawę załatwić.
 Zapytał, czy będą zebrane skoszone trawy z rowów przydrożnych przy drodze powiatowej.
 Zapytał, czym jest spowodowany nieprzyjemny zapach z ZUOK w Kobiernikach.
 Poprosił Pana Wójta o wypowiedź na temat budowy świetlicy wiejskiej dla sołectwa
Ludwikowo.
 Poinformował, że w październiku br. zostanie zorganizowane szkolenie nt. funduszy
sołeckich i inicjatywy lokalnej, na które zaprasza radnych i przede wszystkim sołtysów.
Sołtys Starych Proboszczewic Jan Sieradzki:
 Poprosił o wybudowanie chodnika pomiędzy cmentarzem a stadionem w Starych
Proboszczewicach, co zwiększy bezpieczeństwo na tym odcinku. Przypomniał, że latem
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w tym miejscu wydarzył się wypadek z udziałem rowerzysty, ucznia z Zespołu Szkół
w Starych Proboszczewicach.
 Zapytał, czy będzie naprawione połączenie ul. Umińskiego z ul. Sierpecką.
Radny Władysław Mikołajczyk zapytał:
 Jeśli będzie podjęta uchwała o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego, to czy sołectwo może
przyznane mu pieniądze przekazać do GOKiS na wskazany cel?
Odpowiedź Wójta:
 Nie ma takiej możliwości. Ideą funduszu sołeckiego jest wkład mieszkańców w realizację
ustalonego zamierzenia.
Sołtys Włoczewa Romuald Żółtowski:
 Zgłosił brak prądu w świetlicy wiejskiej we Włoczewie.
Radny Piotr Rutkowski:
 Zapytał, czy został już rozpatrzony wniosek Spółki Wodnej Stara Biała o udzielenie pomocy
na konserwację rowów melioracyjnych.
Odpowiedzi Wójta:
Na sprawy poruszone przez sołtysa Ludwikowa Leszka Majczynę:
 Urząd Gminy szuka właścicieli zaniedbanych nieruchomości i sukcesywnie próbuje ich
zmobilizować do uporządkowania działek.
 Za sprzątanie rowów przydrożnych odpowiadają zarządcy dróg, przy których są rowy.
Mieszkańcy nie mają obowiązku ich uprzątnięcia.
 W sprawie funkcjonowania ZUOK-u Kobierniki zapytamy o to osoby odpowiedzialne
w spółce.
 Budowa świetlicy wiejskiej to kwestia lokalizacji i pieniędzy.
Na sprawy poruszone przez sołtysa Starych Proboszczewic Jana Sieradzkiego:
 Odnośnie budowy chodnika – w budżecie gminy nie ma takiej inwestycji.
 Sprawa naprawienia połączenia ul Umińskiego z ul. Sierpecką jest na etapie uzgodnień
z wykonawcą.
Na sprawę poruszoną przez sołtysa Włoczewa Romualda Żółtowskiego:
 Zostanie sprawdzone, czym jest spowodowany brak prądu.
Na pytanie radnego Piotra Rutkowskiego:
 Wniosek nie został jeszcze rozpatrzony.
Przewodniczący Rady:
1. Odczytał pismo proboszcza parafii pw. św. Aleksego w Płocku, w którym dziękuje on Panu
Przewodniczącemu, Państwu Radnym i Pracownikom Samorządowym za udział
w uroczystości nawiedzenia figury św. Michała Archanioła z Groty Objawień na Gargano
w dniach 7 i 8 sierpnia 2013 r.
2. Odczytał pismo sołtysa Ludwikowa Leszka Majczyny, które wpłynęło dnia 03 lipca br.,
zawierające propozycję ujednolicenia adresów e-mail radnych oraz swoją odpowiedź na to
pismo, a następnie poprosił radnych o ustosunkowanie się do tej sprawy.
Radny Władysław Mikołajczyk wyraził zdanie, że sołtys Majczyna albo chce się wykazać
wobec mieszkańców sołectwa albo chce narzucić radnym sposób postępowania. Poza tym
wprowadzenie adresów e-mail łączy się z kosztami dla radnych, których nikt nie ma prawa
im narzucić. Zauważył, że każdy radny zna potrzeby mieszkańców ze swojego terenu i na
obecnym etapie ustalone sposoby kontaktowania się są wystarczające.
3. Przewodniczący Rady poinformował, że są jeszcze bilety na koncert charytatywny
Fundacji „Do startu gotowi”, który odbędzie się 08 września br. o godz. 18.00 w amfiteatrze
płockim, z którego dochód zostanie przekazany na utworzenie gabinetu rehabilitacji
sensorycznej dla dzieci. Bilety można odebrać nieodpłatnie po zakończeniu obrad.
Wobec braku dalszych pytań i wniosków, Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu
porządku obrad.
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Ad. 14.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXIII
Sesji Rady Gminy Stara Biała.
Przewodniczący Rady
/-/Jan Wrześniewski
Protokołowała
Bożena Guzanek
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