P R O T O K Ó Ł Nr XXIV/13
z obrad XXIV Sesji Rady Gminy Stara Biała,
która odbyła się w dnia 30 października 2013 r.

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. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r. oraz
informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji
kultury.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara
Biała na lata 2013 – 2020.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową gminy Stara Biała na rok 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na terenie Gminy Stara Biała w roku 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na rok 2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do
spółki Gospodarka komunalna „Stara Biała” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
i objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Stare Proboszczewice
(dz. nr 248/6).
14. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia zabudowanej nieruchomości gruntowej
stanowiącej gminny zasób nieruchomości (dz. nr 281/3 w m. Dziarnowo).
15. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu
prowadzącego za rok szkolny 2012/2013 wraz z wynikami sprawdzianu klas VI
i egzaminu gimnazjalnego.
16. Przedstawienie informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych za 2012 rok.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Zakończenie obrad.
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XXIV Sesja Rady Gminy Stara Biała odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Rozpoczęła się o godz. 9:05 i zakończyła o godz. 12.25.
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. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r. oraz informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara
Biała na lata 2013 – 2020.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową gminy Stara Biała na rok 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
terenie Gminy Stara Biała w roku 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na rok 2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do
spółki Gospodarka komunalna „Stara Biała” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie nowych udziałów
w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Stare Proboszczewice
(dz. nr 248/6).
14. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia zabudowanej nieruchomości gruntowej
stanowiącej gminny zasób nieruchomości (dz. nr 281/3 w m. Dziarnowo).
15. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego
za rok szkolny 2012/2013 wraz z wynikami sprawdzianu klas VI
i egzaminu gimnazjalnego.
16. Przedstawienie informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych za 2012 rok.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. 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 XXIII sesji Rady Gminy. Następnie stwierdził, że do rozpoczęcia Sesji
radni nie wnieśli uwag i zastrzeżeń do protokółu. Głos zabrał radny Piotr Rutkowski, który
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zgłosił zastrzeżenie dotyczące braku jego stanowiska odnośnie uchwały z pkt. 11 protokółu.
Przewodniczący Rady wyjaśnił zasady sporządzania protokółu oraz przypomniał, że uwagi do
protokółu powinny być zgłaszane do rozpoczęcia sesji. Następnie poddał pod głosowanie
projekt protokółu z sesji.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 14 radnych
„przeciw” 1 radny
„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XXIII Sesji Rady Gminy przyjęto wymaganą
większością głosów (14 głosów „za”).
Ad. 4.
Wójt Gminy złożył informację o pracach w okresie między sesjami:
 Wspólnie ze Starostwem, w ramach modernizacji dróg gminnych, będą realizowane dwa
zadania:
1. Przebudowa skrzyżowania drogi wewnętrznej z drogą powiatową wraz z budową dwóch
zatok autobusowych i chodnika do PWSZ w Nowym Trzepowie zaplanowana do
realizacji w 2013 r. Z uwagi na problem z uzyskaniem pozwolenia na budowę, zadanie
nie będzie mogło być wykonane w br.,
2. Modernizacja drogi powiatowej od cmentarza w Starej Białej do skrzyżowania z drogą
wojewódzką Nr 540 w Kamionkach wraz z budową chodnika przynajmniej po jednej
stronie jest na etapie przygotowywania dokumentacji. Realizacja nastąpi w przyszłym
roku.
 W dniu dzisiejszym nastąpi odbiór drogi asfaltowej wraz z parkingiem przy kościele
w Brwilnie i ścieżką w kierunku drogi do cmentarza. Koszt wykonania inwestycji wyniósł ok.
860 tys. zł.
 Dokumentacja budowy ulicy Malinowej w Maszewie Dużym, części ul. Szacherskiego w
kierunku rzeki Wierzbicy w Nowych Proboszczewicach oraz ulicy na tzw. osiedlu Wenecja w
Brwilnie są na etapie kompletowania dokumentacji do wniosku o pozwolenie na budowę.
 Największa aktualna gminna inwestycja drogowa, czyli budowa tzw. schetynówki, postępuje
zgodnie z harmonogramem. Jeśli nie będzie drastycznego załamania pogody inwestycja
powinna zostać zakończona do końca listopada br. Na początku grudnia br. planowane jest
uroczyste otwarcie drogi.
 Pozostałe realizowane inwestycje:
1. Budowa zespołu rekreacyjno-sportowego w m. Biała jest zakończona i rozliczona.
Obecnie składane są wnioski o płatność do Urzędu Marszałkowskiego.
2. Został w zasadzie zakończony I etap budowy zespołu rekreacyjno-sportowego
w m. Nowe Proboszczewice, dofinansowany z PROW-u. Obecnie trwają drobne roboty
wykończeniowe. II etap, który obejmuje budowę kładki dla pieszych, powinien być
zakończony w listopadzie br.
3. Budowa ul. Klonowej w Nowych Proboszczewicach została ukończona, w listopadzie
powinien nastąpić odbiór.
4. Rozbudowa szkoły w Maszewie Dużym – przetarg został rozstrzygnięty. Wykonawcą
będzie przedsiębiorstwo z Lipna.
5. Gmina otrzymała z WFOŚiGW dotację w kwocie 36 tys. zł na utylizację odpadów
azbestowych, co w 100% pokrywa potrzeby w tym zakresie.
6. Trwa II etap budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, realizowanej przez gminę
i dofinansowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
7. W projekcie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r. znajduje się kwota 100 tys. zł
przeznaczona na inwestycje wodno-kanalizacyjne, które będą realizowane przez spółkę
Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Sp. z o.o.
8. Przypomniał, że Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorko-Własnościowa wystąpiła
z wnioskiem o wydanie decyzji na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego
3/12

i sprzedaż nieruchomości na rzecz Spółdzielni. Natomiast Gmina zamierza rozwiązać
umowę z powodu nie dotrzymania terminu zakończenia budowy osiedla
mieszkaniowego, który został określony w akcie notarialnym na 31.12.2012 roku.
Najprawdopodobniej sprawę będzie musiał rozstrzygnąć Sąd..
 Pan Wójt 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 zobowiązanych do przyjęcia skazanych w celu
wykonywania pracy oraz swoją odpowiedź na to pismo, w którym informuje, że gmina może
powierzyć około 30 skazanym wykonywanie jedynie prac porządkowych.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zadawanie pytań do sprawozdania Wójta Gminy.
Wobec braku 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, które było poświęcone gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym
gminy.
W sprawach różnych Komisja wyraziła jednogłośną opinię w sprawach:
1. Zaproponowanych przez Wójta stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.,
2. Przekazania spółce Gospodarka Komunalna z budżetu Gminy 100.000,- zł
z przeznaczeniem na realizację inwestycji wodno-kanalizacyjnych,
3. Posypywania w okresie zimowym mieszanką piasku z solą wytypowanych dróg i ulic
na całej długości
Komisja Budżetowa spotkała się dwa razy. Przewodniczący Komisji Mariusz Downarowicz
omówił tematykę posiedzeń:
1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
2. Opracowanie wniosków do budżetu na 2014 rok.
3. Realizacja zadań z zakresu melioracji gruntów rolnych i budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków.
W sprawach różnych Komisja wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię w sprawach:
1. Zaproponowanych przez Wójta stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.,
2. Przekazania spółce Gospodarka Komunalna z budżetu Gminy 100.000,- zł
z przeznaczeniem na realizację inwestycji wodno-kanalizacyjnych,
3. Posypywania w okresie zimowym mieszanką piasku z solą wytypowanych dróg i ulic
na całej długości.
Komisja Polityki Społecznej spotkała się dwa razy. Przewodniczący Komisji Andrzej
Wojciechowski omówił tematykę posiedzeń:
1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku,
2. Opracowanie wniosków do budżetu na 2014 rok,
3. Analiza zadań
z zakresu porządku publicznego, ochrony środowiska i ochrony
przeciwpożarowej,
4. Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
W sprawach różnych Komisja wyraziła opinię w sprawach:
1. Zaproponowanych przez Wójta stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.,
– opinia pozytywna stosunkiem głosów 4:1,
2. Przekazania spółce Gospodarka Komunalna z budżetu Gminy 100.000,- zł
z przeznaczeniem na realizację inwestycji wodno-kanalizacyjnych – jednogłośnie,
3. Posypywania w okresie zimowym mieszanką piasku z solą wytypowanych dróg i ulic
na całej długości – jednogłośnie.
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają uwagi lub pytania do złożonych sprawozdań.
Radny Piotr Rutkowski:
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 Komisja Budżetowa zaopiniowała pozytywnie budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
ale pod warunkiem dofinansowania z NFOŚiGW .Prosi o jednoznaczną odpowiedź, czy
będzie dofinansowanie ze strony gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
aby mogły być one realizowane w latach 2014 – 2015.
 W protokóle Komisji Polityki Społecznej nie zostały wymienione jego wnioski do budżetu
gminy na 2014 rok, chociaż były odczytane na posiedzeniu Komisji. Są jedynie jako
załączniki do protokółu.
 Zauważył, że na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej Przewodniczący Rady udzielił mu
informacji odnośnie pomocy finansowej dla Spółki Wodnej Stara Biała, ale nie wspomniał
o koparce.
Przewodniczący Rady ustosunkowując się do wypowiedzi radnego Piotra Rutkowskiego
wypowiedział opinię, że radny Rutkowski żąda odpowiedzi odnośnie konkretnych kwot
w budżecie przed jego uchwaleniem. Są to w chwili obecnej pytania zbyt daleko wybiegające.
Odnośnie wniosków do budżetu – zostały one złożone w Kancelarii i przekazane do
rozpatrzenia.
Wiceprzewodniczący Rady Włodzimierz Kajkowski:
 Zauważył, że Komisja Polityki Społecznej jest najbardziej roszczeniową komisją, jeśli chodzi
o zadania, które miałyby być wprowadzone do budżetu. Podał przykład własnego wniosku
budowy drogi Trzebuń – Dzięgielewo, z którego zrezygnował po wypowiedzi Wójta, że jest
nikła szansa na dofinansowanie jej budowy. Nie chcąc, aby przepadły jakiekolwiek dotacje
dla gminy zgodził się, aby w to miejsce została zbudowana droga w Nowym Trzepowie.
Radny Stanisław Wiśniewski zauważył, że w protokóle Komisji Polityki Budżetowej nie
uwzględniono jego wypowiedzi odnośnie projektowania kanalizacji w Ludwikowie i Wyszynie
i ich częściowej realizacji w przyszłym roku.
Radny Władysław Mikołajczyk przypomniał, że nie ma jeszcze propozycji budżetu, więc jest
jeszcze za wcześnie na dyskusję, które pozycje powinny zostać w nim ujęte, a które nie.
Wobec braku dalszych uwag odnośnie przedstawionych sprawozdań Przewodniczący Rady
przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. 6.
Głos zabrali:
Radny Piotr Rutkowski odczytał składane przez siebie podczas dzisiejszej Sesji interpelacje:
„Interpelacje
1. Czy nastąpiła wypłata odszkodowania za wzięty grunt dla Państwa Stasiak z Bronowa Zalesia w związku z zakończoną w 2010 roku inwestycją pod nazwą „Budowa Świetlic
wiejskich w miejscowościach Bronowo - Zalesie i Dziarnowo? Jakie były przeszkody
powodem takiego stanu rzeczy i kiedy nastąpi wypłata odszkodowania?
2. Kto jest zatrudniony obecnie na stanowisku animatora na orliku w Maszewie Dużym?
3. Czy zostały wypłacone zaległe pobory pracownikom zatrudnionym na orliku w Maszewie
Dużym i czym był taki stan rzeczy spowodowany?
4. Jakie kroki zostały poczynione w związku z bezpieczeństwem osób wysiadających
z autobusu nr 6 przy PWSZ w Nowym Trzepowie i w miejscowości Bronowo - Zalesie przy
placu buraczanym?
5. Jaka jest odpowiedź KM Sp. z o.o. w Płocku w sprawie dodatkowego kursu autobusu nr 6
w godzinach od 15.00 do 17.00?
6. Czy wystosowano pismo do właścicieli działek w Nowym Trzepowie w sprawie likwidacji
skupisk Barszczu Sosnowskiego?
7. Jaka jest odpowiedź Urzędu Gminy Stara Biała w sprawie ułożenia płyt betonowych
służących do utwardzenia drogi kołowania dodatkowego kursu autobusu przy PWSZ w
Nowym Trzepowie, (dotyczy ułożenia kilku betonowych płyt na skrzyżowaniu drogi gminnej
o nawierzchni brukowej z drogą asfaltową).
8. Czy uwzględniono sugestie mieszkańców Nowego Trzepowa mieszkających przy PWSZ,
w sprawie wydłużenia projektowanego chodnika do końca drogi asfaltowej, a nie jak
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pierwotnie zakładano do bramy wjazdowej w związku z opracowywaniem dokumentacji
projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 5205W w relacji Płock
(granica miasta) – Draganie - Proboszczewice z drogą gminną, budowa zatok
autobusowych wraz z chodnikami.
9. Czy na stan dzisiejszy w Budżecie Gminy Stara Biała na 2013 rok jest zabezpieczona kwota
przeznaczona na inwestycję pod nazwą „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Maszewie
Dużym? I Jaka jest to kwota?
10. Jaka jest udzielona pomoc rzeczowa w 2013 roku Spółce Wodnej Stara Biała?
11. Czy i jaką dotację uwzględniono w projekcie Budżetu Gminy Stara Biała na 2014 rok dla
Spółki Wodnej Stara Biała?
12. Proszę o odpowiedź w formie pisemnej na złożone przeze mnie wcześniej wnioski z
17 września 2013 roku.”
Następnie przekazał interpelacje w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady Gminy.
Radny Stanisław Wiśniewski:
 Czy jest już informacja n/t nieczynnego oświetlenia ulicznego w Kobiernikach zbudowanego
kilka miesięcy temu?
 Czy Urząd Gminy kontaktował się z ZDP odnośnie zimowego utrzymania dróg powiatowych
– dotyczy drogi w Wyszynie?
Radna Grażyna Figiel-Bętlejewska:
 Czy dokonano zmian w projekcie drogi na wygon i kiedy można spodziewać się pozwolenia
na budowę?
Radny Marek Krajewski zapytał:
 Na jakim etapie jest montaż sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Lipnowskiej z ul.
Szkolną w Maszewie Dużym?
 Czy są prowadzone rozmowy z MZDW odnośnie budowy chodników w Maszewie Dużym?
Odpowiedzi Wójta Gminy:
Na pytania radnego Stanisława Wiśniewskiego:
 W sprawie nieczynnego oświetlenia ulicznego była już interwencja. Z tego co udało się nam
ustalić to brak montażu licznika przez spółkę Energa Operator. Sprawę będziemy
monitorować.
 ZDP dopiero wczoraj przesłał informację odnośnie zimowego utrzymania dróg. Nie należy
się spodziewać, że droga w Wyszynie będzie utrzymywana w wyższym standardzie
zimowego utrzymania niż dotychczas.
Na pytanie radnej Grażyny Figiel-Bętlejewskiej:
 Projekt drogi na wygon nie jest zmieniany, ponieważ jest już pozwolenie na budowę.
Problemem jest jej odwodnienie, tj. brak zgody właściciela gruntu na budowę rowów
odprowadzających wodę od rowów przydrożnych.
Na pytania radnego Marka Krajewskiego:
 Odnośnie sygnalizacji świetlnej sprawa utknęła w Urzędzie Marszałkowskim, który uważa,
że oświetlenie w tym miejscu jest niezasadne. Będą ponawiane prośby o jego
zamontowanie.
 Urząd Gminy skierował prośbę do Marszałka Województwa o podpisanie umowy
o opracowanie dokumentacji i budowę odcinków chodnika o długości 700 m. Otrzymaliśmy
odpowiedź, że z uwagi na trudną sytuację finansową Urzędu Marszałkowskiego w br. i być
może w roku przyszłym umowa taka nie może być podpisana. Jeśli sytuacja ta się zmieni
można będzie do sprawy powrócić. Niezależnie od tego Urząd Gminy prowadzi własne
działania w sprawie pozyskania gruntu pod budowę chodników.
Radny powiatu płockiego Marek Moderacki:
 Poinformował, że droga powiatowa w Wyszynie została włączona do planu zimowego
utrzymania dróg. Prosi o informacje, jeśli będą potrzeby w zakresie poprawy stanu dróg
w okresie zimowym.
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 Odnośnie interpelacji złożonych przez siebie na sesji posiedzenia Rady Powiatu
poinformował:
1. OSP Brwilno otrzymało łącznie 2 tys. zł.
2. Droga powiatowa w rejonie Miłodroża została naprawiona.
3. W Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Płocku w celu usprawnienia obsługi
zostało utworzone dodatkowe stanowisko.
4. Odnośnie interpelacji radnego Mariusza Downarowicza dotyczącej wpływu PKN
ORLEN S.A. na zdrowie mieszkańców Gminy Stara Biała odczytał pismo, jakie otrzymał
od Starosty Płockiego w tej sprawie. Informuje ono, że w ostatnich latach uległa
zmniejszeniu emisja do powietrza substancji szkodliwych wytwarzanych przez ORLEN.
Sprawa ta być może będzie przedstawiona na Sesji Rady Powiatu w listopadzie br.
5. Odnośnie wycieku substancji szkodliwych dla środowiska w dniu 24 września br.
w Sikorzu, wniosek o ukaranie sprawcy został złożony do Sądu Rejonowego w Płocku.
Odczytał pismo WIOŚ informujące o podjętych działaniach, w tym o obowiązku
usunięcia przez przewoźnika substancji szkodliwych.
 Przypomniał, że jest zawsze do dyspozycji osób, które chciałyby się z nim skontaktować.
Radny Władysław Mikołajczyk:
 Poprosił o uzupełniającą informację odnośnie ilości substancji trujących nadal emitowanych
przez ORLEN do środowiska.
 Ze względu na niszczenie poboczy drogi wojewódzkiej na odcinku Miłodróz – Stare
Proboszczewice przez samochody przewożące buraki poprosił o interwencję w MZDW w
celu naprawy zapadniętych poboczy.
Przewodniczący Rady poinformował, że PKN Orlen zamontował nowoczesne urządzenie na
szkole Nr 5 w Płocku badające ilość substancji trujących w powietrzu.
Kierownik Posterunku Policji w Starej Białej Zdzisław Dybiec:
 Odnośnie wniosku w sprawie ustawienia w Nowym Trzepowie znaku zakazu wjazdu
pojazdów o masie przekraczającej 16 ton zgłoszonym przez radnego Piotra
Rutkowskiego na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej, stwarzających duże zagrożenie
wyjaśnił, że sprawa ta jest na etapie zmiany organizacji ruchu w tym miejscu i ujednolicenia
znaków. Radny Rutkowski poprosił, aby policja kontrolowała to miejsce, jako
niebezpieczne przede wszystkim dla pieszych.
 Poinformował, że nietrzeźwi z terenu Gminy Stara Biała nie mogą być kierowani do Izby
Wytrzeźwień w Płocku, ponieważ Gmina nie przeznaczyła pieniędzy na ten cel. Zatrzymania
dotyczą najczęściej osób, które dopuszczają się przemocy domowej, więc ich odosobnienie
od rodziny, gdy są w stanie nietrzeźwym, jest wskazane.
Wójt Gminy uzupełnił swoje wypowiedzi:
 Odnośnie zimowego utrzymania dróg poinformował, że drogi powiatowe będą utrzymywane
w IV i V standardzie zimowego utrzymania, drogi wojewódzkie – w IV standardzie, a krajowe
w II standardzie.
 Odnośnie rozbudowy szkoły w Maszewie Dużym – wykonawcą robót będzie
prawdopodobnie firma MIGBUD z Lipna, która oferuje kwotę około 757.200 zł.
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie wniosków do radnego powiatu płockiego Marka
Moderackiego:
Sołtys Starej Białej Jan Nowakowski:
 Poprosił o usunięcie oraz podcięcie wierzb przy rowie melioracyjnym biegnącym przy
drodze powiatowej w Starej Białej.
Sołtys Bronowa-Zalesia Bogdan Jachimowicz:
 Poprosił o usunięcie ubytków nawierzchni i podcięcie krzaków rosnących przy drodze
powiatowej w Bronowie- Zalesiu w kierunku Ciachcina.
Sołtys Dziarnowa Andrzej Szpiek:
 Poprosił o uzupełnienie ubytków na łukach drogi powiatowej od Dragania do Dziarnowa.
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Radny Piotr Rutkowski:
 Poprosił o sprzątnięcie śmieci leżących w rowie przy drodze powiatowej 5201W w Nowym
Trzepowie w kierunku do Bronowa-Zalesia w okolicy firmy Stoldrew
O godz. 10:50 Przewodniczący Rady zarządził 30 minutową przerwę w obradach.
O godz. 11:20 wznowiono obrady.
Podczas przerwy salę obrad opuścił radny powiatu płockiego Marek Moderacki i kierownik
Posterunku Policji w Starej Białej Zdzisław Dybiec.
Ad. 7.
Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie komisje Rady Gminy zapoznały się
i omówiły informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku oraz
informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury:
Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Następnie odczytał Uchwałę
Nr Pł.319.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 05
września 2013 r. wyrażającą pozytywną opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Stara Biała
w/w informacji.
Wobec braku uwag i pytań Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku
obrad.
Ad. 8.
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 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 182/XXIV/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Stara Biała na lata 2013 – 2020 (uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 9.
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.
Po wyczerpaniu listy mówców i 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 od głosu” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 183/XXIV/13 zmieniającą Uchwałę Budżetową gminy Stara Biała na rok 2013
(uchwała w załączeniu do protokółu).
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Ad. 10.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stara Biała w roku 2014.
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 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 14 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymał się od głosu” 1 radny
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy wymaganą większością głosów (14
głosami „za”) podjęła Uchwałę Nr 184/XXIV/13 w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stara Biała w roku 2014 (uchwała
w załączeniu do protokółu).
Ad. 11.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych na rok 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
„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 185/XXIV/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na rok 2014 (uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 12.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Gospodarka komunalna „Stara Biała” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
i objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki
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 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 186/XXIV/13 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego
do spółki Gospodarka komunalna „Stara Biała” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie
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nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki (uchwała w załączeniu do
niniejszego protokółu).
Ad. 13.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m.
Stare Proboszczewice (dz. nr 248/6).
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 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 187/XXIV/13 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Stare Proboszczewice (dz.
nr 248/6) (uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 14.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie użyczenia zabudowanej
nieruchomości gruntowej stanowiącej gminny zasób nieruchomości (dz. nr 281/3 w m.
Dziarnowo).
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 od głosu” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 188/XXIV/13 w sprawie użyczenia zabudowanej nieruchomości gruntowej
stanowiącej gminny zasób nieruchomości (dz. nr 281/3 w m. Dziarnowo) (uchwała
w załączeniu do protokółu).
Ad. 15.
Przewodniczący Rady stwierdził, że wszyscy radni otrzymali wcześniej informację o stanie
realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2011/2012 wraz z wynikami
sprawdzianu klas VI i egzaminu gimnazjalnego.
Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zabieranie głosu w sprawie przedstawionej
informacji.
Wobec braku pytań i uwag ze strony radnych, Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego
punktu porządku obrad.
Ad. 16.
Informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych za 2012 rok odczytali:
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Przewodniczący Rady – informację Wojewody Mazowieckiego dotyczącą oświadczeń
majątkowych złożonych przez Wójta i Przewodniczącego Rady oraz informację
Przewodniczącego Rady dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych,
Wójt – informację dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych przez zobowiązanych do tego
pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.
Informacje te stanowią załączniki do niniejszego protokółu.
O godz. 11.55 obrady opuścił radny Włodzimierz Kajkowski.
Wobec braku pytań i wniosków ze strony radnych, Przewodniczący Rady przeszedł do
kolejnego punktu porządku obrad.
Ad.17.
W punkcie zapytania i wolne wnioski głos zabrali:
Przewodniczący Rady poinformował o uroczystości w przedszkolu w Wyszynie związanym
z podsumowaniem projektu, którego celem było utworzenie tego przedszkola oraz
zaprezentował pamiątkową statuetkę, która została przekazana dla Rady Gminy na jego ręce.
Radny Stanisław Wiśniewski wyraził opinię, że remont i rozbudowa szkoły oraz utworzenie
samorządowego przedszkola w Wyszynie było trafionym przedsięwzięciem, za którego
realizację podziękował radnym i Panu Wójtowi w imieniu swoim, rodziców i mieszkańców
zainteresowanych miejscowości.
Sołtys Ulaszewa Leszek Majczyna zapytał:
 Czy ZUOK poinformował, czym spowodowany jest uciążliwy zapach pochodzący ze
składowiska?
 Czy będzie budowana świetlica wiejska w Ludwikowie?
 Zapytał Komisję Budżetową jakie są efekty rozmów w sprawie budowy kanalizacji
w Ludwikowie.
 Dlaczego protokółu z XXIII Sesji Rady Gminy nie było przez dwa dni na stronie
internetowej?
 W związku z ogłoszeniem o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
poprosił o zwrócenie uwagi na § 5 pkt 5, § 9 pkt 9 i § 11 pkt 2 Programu współpracy.
Poprosił o zorganizowanie konsultacji po godzinach pracy, aby mógł w nich uczestniczyć.
Radny Piotr Rutkowski poprosił o:
 Wysłanie pisma do Zakładu Energetycznego w sprawie podcięcia drzew rosnących w pasie
drogi powiatowej przy posesji na działce nr 118/2 w Bronowie-Zalesiu, które powodują
częste przerwy w dostawie prądu.
 Podcinkę lub wycinkę krzaków przy wyjeździe z drogi gminnej w Nowym Trzepowie w drogę
w kierunku Bronowa Sady.
 Naprawę wiat przystankowych przed sezonem zimowym.
Sołtys Starych Proboszczewic Jan Sieradzki:
 Poprosił o naprawę mostku nad rzeką na ul. Krótkiej w Starych Proboszczewicach.
 Podziękował za stworzenie parku w Nowych Proboszczewicach, z którego mieszkańcy
korzystają i są z niego zadowoleni oraz zaprosił do jego odwiedzenia. Poprosił
o wybudowanie przy ulicy Floriańskiej zjazdu dla wózków dziecięcych.
Odpowiedzi Wójta:
Na sprawy poruszone przez sołtysa Ulaszewa Leszka Majczynę:
 Prezes ZUOK wyjaśnił, że nieprzyjemne zapachy są spowodowane przejściowymi
trudnościami związanymi z systemem odgazowywania. Ponieważ te zapachy nadal się
utrzymują zostanie wystosowane pismo do ZUOK z prośbą o wyjaśnienie.
 Budowa świetlicy w Ludwikowie jest sprawą przyszłości.
 Odnośnie budowy kanalizacji w Ludwikowie – Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Sp.
z o.o. zamówiła mapy do celów projektowych.
 Odnośnie organizacji pozarządowych – wywieszenie informacji na stronie internetowej
następuje z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby osoba zainteresowana mogła
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wyartykułować swoje uwagi i wnioski i przesłać je elektronicznie. Przy uchwalaniu Programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi wnioski będą przeanalizowane i uwzględnione.
Poza tym zainteresowanie tym tematem jest małe, ponieważ na terenie gminy praktycznie
nie ma wiele działających organizacji pozarządowych.
Na sprawy poruszone przez radnego Piotra Rutkowskiego:
 Odnośnie podcięcia krzaków – pismo zostanie wysłane do spółki Energa Operator.
 Odnośnie podcięcia krzaków przy drodze w tzw. Bronowie-Sadach – wykonamy to we
własnym zakresie
 Wiaty przystankowe będą w najbliższym czasie remontowane.
Na sprawy poruszone przez sołtysa Starych Proboszczewic Jana Sieradzkiego:
 Odnośnie mostu przy ul. Krótkiej – zostanie sprawdzone czy przepust należy do WZMiUW
czy do gminy. Jeśli jest to nasze urządzenie to zostanie naprawione.
 Wójt podziękował za przypomnienie o budowie zjazdu dla wózków.
Radny Władysław Mikołajczyk zauważył:
 Dwie ławki, które zostały ustawione na chodniku przed Ośrodkiem Zdrowia w Nowych
Proboszczewicach powinny być raczej ustawione w alejce w pobliżu oczka wodnego.
 Zjazd dla osób niepełnosprawnych i matek z wózkami powinien być zbudowany od ul.
Floriańskiej w pobliżu oczka wodnego. Zauważył zwolnienie tempa robót przy nasadzeniach
drzew w parku przy oczku wodnym.
Wobec braku dalszych pytań i wniosków, Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego
punktu porządku obrad.
Ad. 18.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXIV
Sesji Rady Gminy Stara Biała.
Przewodniczący Rady
/-/Jan Wrześniewski
Protokołowała
Bożena Guzanek
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