P R O T O K Ó Ł Nr XXV/13
z obrad XXV Sesji Rady Gminy Stara Biała,
która odbyła się w dnia 28 listopada 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 zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na rok 2013.
Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako
podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2014 r. na obszarze gminy Stara Biała.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stara Biała
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Maszewo Duże.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego
w m. Maszewo Duże.
12. Podjęcie uchwały w sprawie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie gminy Stara Biała.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad.
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XXV Sesja Rady Gminy Stara Biała odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Rozpoczęła się o godz. 9.03 i zakończyła o godz. 12.40.
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 14 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 zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na rok 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako
podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2014 r. na obszarze gminy Stara Biała.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stara Biała
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Maszewo Duże.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo
Duże.
12. Podjęcie uchwały w sprawie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
gminy Stara Biała.
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 XXIV 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 14 radnych.
Wynik głosowania: „za” 14 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XXIV Sesji Rady Gminy przyjęto jednogłośnie
(14 głosów „za”).
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Ad. 4.
Wójt Gminy złożył informację o pracach w okresie między sesjami:
 Trwa ostatni etap budowy dróg gminnych tzw. „schetynówek”, rozpoczął się etap
przygotowania do odbioru, który powinien nastąpić w listopadzie br. Jest przewidziane
uroczyste otwarcie tej inwestycji przez Wojewodę Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego.
 Trwają prace przy budowie przedszkola w Nowych Proboszczewicach (prace są
zaawansowane, nie rozwiązano problemu przebudowy linii niskiego i wysokiego napięcia)
i rozbudowie budynku Zespołu Szkół w Maszewie Dużym (prace są na początkowym
etapie).
 Trwają ostatnie prace kosmetyczne przy budowie zespołu rekreacyjno-wypoczynkowego
w Nowych Proboszczewicach. Na początku przyszłego tygodnia powinno zostać włączone
oświetlenie elektryczne.
 Odnośnie oświetlenia ulicznego w Kobiernikach – spółka Energa Operator musi jeszcze
zamontować licznik, co opóźnia się z powodu procedur obiegu dokumentów pomiędzy
Energą Oświetleniem a Energą Operatorem. Odnośnie pozostałych do realizacji punktów
oświetlenia trwają negocjacje w sprawie kosztów.
 W ub. tygodniu odbyło się spotkanie Wójta z przedstawicielami Zarządu Powiatu Płockiego
i Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie wspólnych inwestycji drogowych przyjętych do
realizacji w 2014 r. – dotyczy budowy chodnika i przebudowy skrzyżowania przy PWSZ
w Nowym Trzepowie oraz przebudowy drogi i budowy chodników w centrum Kamionek.
W rozmowie poruszono również sprawy dotyczące:
o przebudowy drogi powiatowej między Bronowem-Zalesiem a Ciachcinem na odcinku na
terenie Gminy Stara Biała,
o Możliwości poprawy warunków na skrzyżowaniach dróg powiatowych i gminnej w
Starym Draganiu i Ogorzelicach.
o Budowy chodnika pełniącego rolę ścieżki rowerowej przy drodze Nowe Draganie –
Srebrna na odcinku od domu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia do Urzędu
Gminy i zespołu rekreacyjno-sportowego w Białej.
Radny Władysław Mikołajczyk:
 Zwrócił uwagę, że lampy na skrzyżowaniu ul. Azaliowej i Chabrowej z ul. Płocką, które miały
być wykonane do maja br., nie zostały jeszcze zainstalowane.
Radny Stanisław Wiśniewski:
 W imieniu mieszkańców Wyszyny zapytał, kto powinien zabezpieczyć przyłącza
wodociągowe, które w części zostały odkryte podczas budowy rowów przy „schetynówce”.
Wiceprzewodniczący Rady Włodzimierz Kajkowski:
 W imieniu mieszkańców zapytał, czy jest możliwość wybudowania zjazdu dla wózków przy
schodach do zespołu parkowego w Nowych Proboszczewicach.
 Zasugerował, aby przekopać zakole rzeki przy kładce w parku w Nowych
Proboszczewicach, ponieważ podczas roztopów może tam być wymywany grunt.
Odpowiedzi Wójta Gminy:
Na sprawę poruszoną przez radnego Władysława Mikołajczyka:
 Uzupełniając swoją wcześniejszą wypowiedź Wójt poinformował, że jest przygotowana
dokumentacja oraz uzyskano pozwolenie na budowę oświetlenia ul. Płockiej w kierunku ul.
Azaliowej i Chabrowej. Zostanie przeanalizowane, czy nie lepiej wykonać je we własnym
zakresie, co pozwoli na podłączenie się do instalacji oświetleniowej na stadionie i nie
przekazywanie lamp na majątek spółki Energa Oświetlenie. Drugim wykonanym projektem
jest projekt budowy lampy w Srebrnej przy skrzyżowaniu z drogą powiatową. Tę lampę
również gmina będzie starała się wykonać we własnym zakresie.
Na pytanie radnego Stanisława Wiśniewskiego:
 Droga została zbudowana w nasypie i nie była obniżana. Sieć wodociągowa, więc
i przyłącza, powinny być budowane poniżej granicy przemarzania. Rowy przydrożne mają
nie więcej niż 0,5 m, więc w zasadzie nie ma możliwości, aby sieć, w tym przyłącza,
przemarzły. Utrzymanie przyłącza należy do właścicieli nieruchomości. Jednak
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w indywidualnych, wyjątkowych przypadkach Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Sp.
z o.o. może udzielić pomocy.
Na sprawy poruszone przez Wiceprzewodniczącego Rady Włodzimierza Kajkowskiego:
 Cały obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy jest dostępny dla osób niepełnosprawnych i wózków
dziecięcych. Można zastanowić się nad zbudowaniem pochylni przy schodach od strony ul.
Floriańskiej, ale nie ma takiej możliwości od strony ul. Jaśminowej, gdyż jest tam zbyt duży
spadek terenu.
 Skarpy rzeki będą jeszcze poprawiane. Będziemy obserwować, jak umocnienia sprawdzą
się podczas zatorów lodu i przy dużych opadach.
Radny Wojciech Żółtowski:
 Zapytał, czy podczas rozmów z Zarządem Powiatu Płockiego była poruszona sprawa
budowy chodnika wzdłuż ul. Kordeckiego w Białej.
Odpowiedź Wójta:
 Zarząd Powiatu Płockiego proponuje, aby tę inwestycję podzielić na dwa etapy: I etap –
budowa chodnika wzdłuż ul. Sienkiewicza, II etap – wzdłuż ul. Kordeckiego. Realizacja
zależy od możliwości finansowych gminy i wsparcia powiatu płockiego.
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. Funkcjonowanie GOKiS w zakresie administrowanych obiektów sportowych.
2. Dofinansowanie klubów sportowych.
W sprawach różnych Komisja:
1. Omówiła i jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez Wójta projekt
uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do kwoty 40,00 zł za 1 dt,
przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2014 na obszarze gminy
Stara Biała.
2. Zapoznała się z przedstawionymi przez Wójta założeniami do projektu uchwały w sprawie
realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Komisja Budżetowa spotkała się jeden raz. Członek Komisji Marek Moderacki omówił
tematykę posiedzeń:
1. Komunalizacja i regulacja stanów prawnych nieruchomości gminnych.
2. Gospodarowanie mieniem gminnym.
W sprawach różnych Komisja:
1. Przyjęła bez uwag przedstawiony przez Wójta projekt uchwały w sprawie nadania nazwy
trzem ulicom w miejscowości Maszewo Duże.
2. Omówiła przedstawiony przez Wójta projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2014 na
obszarze gminy Stara Biała.
W trakcie dyskusji Komisja przy jednym głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do kwoty 45,00 zł za 1 dt jako
podstawy do naliczania podatku rolnego w 2014 r.
3. Zapoznała się z przedstawionymi przez Wójta założeniami do projektu uchwały w sprawie
realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Komisja uznała, że świadczenie
pieniężne wnioskodawcy w przypadku zadania inwestycyjnego powinno stanowić co
najmniej 10% wartości inwestycji.
4. Członkowie Komisji zgłosili Wójtowi indywidualne wnioski, prośby i opinie w sprawach
dotyczących Gminy Stara Biała.
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Komisja Polityki Społecznej spotkała się jeden raz. Przewodniczący Komisji Andrzej
Wojciechowski omówił tematykę posiedzenia, która dotyczyła realizacji inwestycji
zaplanowanych w 2013 roku.
W sprawach różnych Komisja wyraziła opinię w sprawach:
1. Omówiła przedstawiony przez Wójta projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2014 na
obszarze gminy Stara Biała.
W trakcie dyskusji Komisja przy jednym głosie przeciwnym pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do kwoty 45,00 zł za 1 dt jako podstawy do
naliczania podatku rolnego w 2014 r.
2. Pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały w sprawie nadania nazwy trzem
ulicom w miejscowości Maszewo Duże.
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają uwagi lub pytania do złożonych sprawozdań.
Wobec braku uwag odnośnie przedstawionych sprawozdań Przewodniczący Rady przeszedł
do kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. 6.
Głos zabrali:
Radny Marek Moderacki:
 Poprosił o informację na temat dostępu do drogi publicznej z posesji położonych przy
drodze w kierunku firmy Polandia w Mańkowie.
Radny Piotr Rutkowski:
 Poprosił o ustawienie kosza na śmieci przy przystanku autobusowym w Nowym Trzepowie
w kierunku od Płocka.
 Ponowił prośbę o naprawę wiat przystankowych.
 Zapytał, czy były prowadzone rozmowy z KM Płock Sp. z o.o. na temat stawek za 1 km
jazdy autobusu po terenie gminy na 2014 r. i jeśli tak, to jakie zapadły ustalenia.
 zapytał, czy wiadomo, jakie jest obłożenie autobusów linii Nr 6 i Nr 1.
 Zapytał, czy były prowadzone prace mające na celu poprawę bezpieczeństwa pasażerów
autobusów jadących od strony Płocka i wysiadających przy PWSZ oraz dla wysiadających
na przystanku przy dawnym składzie buraczanym w Nowym Bronowie.
Przewodniczący Rady odczytał interpelacje przekazane przez nieobecnego na dzisiejszej sesji
radnego Mariusza Downarowicza i dotyczące:
 Ustawienia znaków drogowych „uwaga dzikie zwierzęta” przy nowo powstałej
„schetynówce” na odcinkach w lesie i obok terenów leśnych.
 Zabezpieczenia ciągu pieszego w Brwilnie od drogi od kościoła w kierunku cmentarza
poprzez uniemożliwienie jazdy ciągnikami.
Pan Wójt odczytał swoją odpowiedź na interpelacje złożone przez radnego Piotra
Rutkowskiego na ostatniej sesji Rady Gminy dodając, że zostaną one przekazane radnemu na
piśmie.
Ad. 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?”
Odszkodowanie za grunt (część działki 65/6) w Bronowie – Zalesiu użytkowany przy
świetlicy wiejskiej w Bronowie – Zalesiu nie zostało wypłacone z powodów formalnych.
Obecnie działka 65/6 ma 8 współwłaścicieli, z których dwoje jest niepełnoletnich. Podział
działki i jej wykup jest możliwy tylko na wniosek złożony przez prawnych właścicieli. Zatem
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matka (ojciec nie żyje) lub opiekunowie prawni winni wystąpić do Sądu o wyznaczenie osób,
które mogą występować w imieniu nieletnich.
Ponieważ powierzchnia działki jaką użytkuje gmina to 50 m2 a jej wartość to około 500 zł
nie ma potrzeby narażać rodziny na dodatkowe koszty sądowe.
Uregulowanie stanu prawnego może nastąpić po uzyskaniu przez wszystkich
współwłaścicieli pełnoletności. Wtedy współwłaściciele będą mogli uzyskać odpowiednią
wypłatę oraz odszkodowanie za bezumowne korzystanie przez gminę z nieruchomości.
Ad.2. i Ad. 3.
„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?”
Odpowiedzi na te pytania udzielił Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.
Brzmi ona następująco: „Na terenie kompleksu sportowego typu „ORLIK” w Maszewie Dużym
nigdy nie był zatrudniony pracownik GOKiS-u. Zatrudnienie Animatora na tym obiekcie odbywa
się na podstawie umowy cywilno-prawnej. W chwili obecnej w roli Animatora zatrudnionych jest
dwóch nauczycieli Wychowania Fizycznego z miejscowego Zespołu Szkół.
Informuję także, że nigdy nie było żadnych zaległości w płatnościach za wykonanie
umowy. Płatności te zawsze odbywają się niezwłocznie (maksymalnie do 8 dni) po otrzymaniu
od osób zainteresowanych prawidłowo wystawionego rachunku”.
Ad.4.
„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?”
Przystanki autobusowe na linii nr 6 w Nowym Trzepowie i w Starym Draganiu (autobus
na linii nr 6 nie kursuje przez Bronowo – Zalesie) są usytuowane przy drodze powiatowej.
Przystanek w Nowym Trzepowie został przeniesiony przez zarządcę drogi
w porozumieniu z Komunikacją Miejską. W związku z tym trudno jest obwiniać gminę Stara
Biała za jego stan. Zarówno ten przystanek jak i w Starym Draganiu są usytuowane
w identyczny sposób jak większość przystanków autobusowych na terenie gminy.
Ad. 5.
„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?”
Sprawa ewentualnego dodatkowego kursu zostanie rozstrzygnięta na etapie negocjacji
z Komunikacją Miejską w sprawie wysokości dotacji na 2014 roku. Oczywiście wcześniej
Komunikacja Miejska musi sprawdzić zasadność uruchomienia dodatkowego kursu.
Ad. 6.
„6. Czy wystosowano pismo do właścicieli działek w Nowym Trzepowie w sprawie likwidacji
skupisk Barszczu Sosnowskiego?”
Nie wystosowano pism do właścicieli działek w Nowym Trzepowie w sprawie likwidacji
tzw. barszczu Sosnowskiego. Urząd Gminy nie ma skutecznych i zgodnym
z prawem narzędzi do wyegzekwowania od właścicieli nieruchomości skutecznego likwidowania
tego chwastu. Roślina ta rośnie na nieużytkach a skuteczne jej zwalczanie polega na
sukcesywnym wykaszaniu gruntów lub niszczenia za pomocą środków chwastobójczych. Każdy
z tych sposobów jest jednak kosztowny, ponieważ zabiegi te należałoby wykonywać kilka razy
w roku. Dla człowieka roślina ta jest groźna jedynie w przypadku bezpośredniego kontaktu
rośliny z naskórkiem.
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Oczywiście należy ten problem monitorować natomiast nie ma obecnie skutecznych
sposobów na jego wyeliminowanie.
Ad. 7.
„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).”
Nie było żadnego wystąpienia w tej sprawie ani Urzędu Miasta Płocka ani PWSZ czy
Komunikacji Miejskiej. Odbyłem jedynie rozmowę w tej sprawie z pracownikiem Urzędu Miasta.
Skrzyżowanie drogi wewnętrznej dojazdowej do PWSZ z drogą zakładową przy torach
kolejowych została oczyszczona z krzaków i chwastów, wyrównana pospółką. Naszym zdaniem
autobusy Komunikacji Miejskiej nie powinny mieć tam problemów z przejazdem.
Ad. 8.
„8. Czy uwzględniono sugestie mieszkańców Nowego Trzepowa mieszkających przy PWSZ,
w sprawie wydłużenia projektowanego chodnika do końca drogi asfaltowej, a nie jak 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.”
Według naszej oceny nie ma żadnego uzasadnienia budowy chodnika do posesji znajdujących
się na końcu drogi dojazdowej do PWSZ. Chodnik tu nie będzie wykorzystywany a istniejąca
droga o nawierzchni asfaltowej a następnie brukowej doskonale spełnia rolę ciągu pieszo –
jezdnego.
Ad. 9.
„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?”
W odpowiedzi na to pytanie odsyłam do Uchwały Rady Gminy nr 182/XXIV/13
z 30.10. 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała
do roku 2020.
Ad. 10.
„10. Jaka jest udzielona pomoc rzeczowa w 2013 roku Spółce Wodnej Stara Biała?”
W 2013 roku Spółce Wodnej udzielono pomocy w formie wynajmu koparki do odmulania
rowów w ilości 18 godzin oraz wykaszanie rowów melioracyjnych przez pracowników Urzędu
Gminy w ilości 48 roboczodni.
Ad. 11.
„11. Czy i jaką dotację uwzględniono w projekcie Budżetu Gminy Stara Biała na 2014 rok dla
Spółki Wodnej Stara Biała?”
W projekcie budżetu na 2014 rok nie przewidziano dotacji na działalność dla Spółki
Wodnej.
Ad.12.
„12. Proszę o odpowiedź w formie pisemnej na złożone przeze mnie wcześniej wnioski
z 17 września 2013 roku.”
W sprawie wniosków do budżetu na 2014 rok zgłoszonych w dniu 17.09.2013 r. to
odpowiedzią na te wnioski będzie praca radnych nad projektem budżetu na 2014 rok
a następnie jego uchwalenie w grudniu b.r.
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Jeżeli część zgłoszonych wniosków nie zostanie uwzględniona to będzie oznaczać, że
albo nie uzyskała ona poparcia większości radnych, albo nie mogą być uwzględnione ze
względu na brak środków finansowych na ich realizację.
Następnie Wójt udzielił odpowiedzi na sprawy poruszone przez radnych:
Na sprawę poruszoną przez radnego Marka Moderackiego:
 Były właściciel Polandii wystąpił do wszystkich właścicieli nieruchomości zlokalizowanych po
północnej stronie drogi jadąc w kierunku Polandii o zapłatę za użytkowanie należących do
niego gruntów grożąc, że jeśli nie zapłacą, to on uniemożliwi im wyjazd z nieruchomości.
W latach 90. właściciel Polandii odkupił notarialnie od wszystkich właścicieli fragmenty
gruntów na poszerzenie drogi. Właściciele, godząc się na to działali w dobrej wierze i nie
zdawali sobie sprawy, że w ten sposób odgradzają się od drogi publicznej. Wójt dodał, że
wyjściem z tej sytuacji jest dla mieszkańców ustanowienie na tych gruntach służebności
drogi koniecznej. Ale wymaga to wystąpienia zainteresowanych właścicieli z pozwem do
sądu. Innym wyjściem jest przejęcie tych gruntów w drodze specustawy.
Na sprawy poruszone przez radnego Piotra Rutkowskiego:
 Kosz na śmieci zostanie ustawiony.
 Wiaty przystankowe będą remontowane w miarę możliwości finansowych gminy.
 Gmina nie otrzymała jeszcze informacji o przewidywanych kosztach komunikacji miejskiej
w 2014 r. ani od KM Płock ani z Urzędu Miasta Płocka. Koszty z tego tytułu w projekcie
budżetu gminy zostały przyjęte na poziomie zbliżonym do kosztów w 2013 r.
 Lokalizacja przystanku autobusowego w Nowym Trzepowie została zmieniona
w porozumieniu pomiędzy ZDP a KM Płock Sp. z o.o., z powodu bezpieczeństwa innych niż
pasażerowie użytkowników drogi, bez uzgodnień z Urzędem Gminy. Urząd nie może
wchodzić w kompetencje tych instytucji. Natomiast wygodne i bezpieczne wysiadanie
pasażerów powinien zapewnić ZDP.
Na sprawy poruszone przez radnego Mariusza Downarowicza:
 Odnośnie dodatkowych znaków drogowych w pasie drogowym „schetynówki” – należy
wystąpić z wnioskiem o zmianę organizacji ruchu i ustawienie znaków.
 Ciąg pieszy oczywiście musimy zabezpieczyć, aby nie został zniszczony.
Radny Marek Moderacki kontynuując poruszony przez siebie problem zapytał:
 W jakim czasie gmina może wystąpić o zastosowanie specustawy?
 Jaka jest sytuacja mieszkańców, którzy w dobrej wierze kupili później nieruchomości nie
zdając sobie sprawy, że są one oddzielone od drogi publicznej gruntem należącym do
byłego właściciela firmy Polandia?
 Zaproponował pomoc radcy prawnego w złożeniu wspólnego pozwu od wszystkich
zainteresowanych mieszkańców, co przyspieszy załatwienie sprawy.
Radny Stanisław Wiśniewski:
 Zapytał na jakim etapie jest sprawa doświetlenia skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 559
z drogą powiatową?
Kierownik Posterunku Policji w Starej Białej Zdzisław Dybiec:
Odnosząc się do sytuacji mieszkańców posiadających nieruchomości przy drodze w rejonie
firmy Polandia wyjaśnił, że mogą oni w sądzie cywilnym dochodzić ustanowienia służebności
drogi koniecznej, co jednak wiąże się z odszkodowaniem dla właściciela gruntów. Natomiast
jedyną możliwością ukarania wynikającą z Kodeksu karnego jest zastosowanie Art. 191
mówiącego o karze pozbawienia wolności za zmuszaniu przemocą lub groźbą do określonego
zachowania się.
Radny powiatu płockiego Marek Moderacki:
1. Odnośnie drogi do Polandii – zaproponował, aby w przypadku, gdyby właściciel nękał
mieszkańców, złożyli oni doniesienie do Policji.
2. Odniósł się do pytań i interpelacji skierowanych do niego na ostatniej sesji Rady Gminy.
Poinformował, że przekazał je ZDP:
1) odnośnie zimowego utrzymania dróg, szczególnie na przystankach i łukach dróg;
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2) odnośnie przejazdu cystern przez wiadukt w Nowym Trzepowie – będą podjęte
działania, aby jeździły one przeznaczoną dla siebie drogą;
3) odnośnie wycięcia wierzb na odcinku drogi Stara Biała – Kamionki;
4) odnośnie wycięcia konarów drzew na drodze w kierunku Ciachcina;
5) odnośnie naprawy wyrw w drodze Dziarnowo – Draganie;
6) odnośnie przystanku autobusowego w Kamionkach – zostanie tam zbudowany chodnik,
który również będzie służył osobom wysiadającym, tak aby zabezpieczyć ich przed
wpadaniem do rowu.
3. Odnosząc się do interpelacji radnego Mariusza Downarowicza dotyczącej zanieczyszczeń
środowiska działaniami PKN Orlen poinformował, że sprawa ta była poruszana na sesji
Rady Powiatu. Aby sprawa mogła zaistnieć konieczne ten problem powinien być jednak
formalnie zgłoszony przez mieszkańców. Można to uczynić dzwoniąc na całodobowo
czynny numer telefonu (24) 365 44 99. Przekazał też informację, że żadna instytucja nie
prowadzi badań wpływu Orlenu na stan środowiska. Natomiast udowodniony jego zły wpływ
na zdrowie ludzkie może skutkować wypłatą odszkodowań.
4. Przedstawił pokrótce możliwości finansowe budżetu powiatu płockiego, z których wynika, że
nie wszystkie inwestycje drogowe mogą być od razu zrealizowane.
Radny powiatu płockiego Marcin Piotrowski:
1. Usprawiedliwił swoją nieobecność na ostatnich sesjach rady Gminy Stara Biała sytuacją
rodzinną.
2. Odniósł się krytycznie do funkcjonowania powiatu płockiego. Stwierdził, że jako członek
Komisji Budżetowej Rady Powiatu widzi dużo możliwości oszczędności, np. w nierównym
i
nieuzasadnionym
nadmiernym
finansowaniu
niektórych
szkół.
Likwidacja
nieuzasadnionych wydatków pozwoliłyby przeznaczyć więcej pieniędzy na potrzeby
drogowe.
3. Zobowiązał się do przekazywania potrzeb zgłaszanych przez radnych do Zarządu Powiatu,
ale nie daje szansy, aby przy dzisiejszej sytuacji finansowej zostały one zrealizowane.
4. Pogratulował gminie uzyskania 3 mln zł dotacji na „schetynówkę”.
Radny powiatu płockiego Marek Moderacki uzupełnił swoją wypowiedź zgadzając się
z przedmówcą co do krytycznego stanowiska odnośnie polityki zarządzania i gospodarowania
środkami finansowymi w Starostwie Płockim. Szczegółowe informacje w tym zakresie przekaże
w terminie późniejszym.
Radny powiatu płockiego Marcin Piotrowski poinformował, że w ciągu ostatnich 4 lat
nastąpił wzrost wydatków z 400 tys. zł do 800 tys. zł rocznie na dzieci, które są wysyłane do
placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, ponieważ powiat płocki nie
posiada takiej instytucji. Wyraził opinię, że placówka taka powinna obowiązkowo znaleźć się na
terenie powiatu, ale to zależy od woli politycznej rządzących. Ta sytuacja dodatkowo powoduje
to, że dzieci skierowane do placówek opiekuńczo-wychowawczych są całkowicie pozbawione
kontaktu z rodzicami.
Pan Wójt uzupełnił swoją wypowiedź odnośnie drogi w Mańkowie.
Zastosowanie specustawy kasuje hipotekę, tj. w momencie wypłaty odszkodowania za grunty
przejęte na mocy tej ustawy na rzecz zarządcy drogi, w tym wypadku gminy, Starosta Płocki
będzie prowadził postępowanie w sprawie wypłaty odszkodowania. Pieniądze z tego tytułu
prawdopodobnie otrzyma bank jako ten, na rzecz którego została ustanowiona hipoteka, a nie
właściciel gruntu. Wykonanie drogi do Polandii, przynajmniej w zakresie projektowania,
musiałoby zostać wpisane do budżetu Gminy Stara Biała.
Zainteresowani mieszkańcy otrzymają pomoc prawną ze strony Urzędu Gminy, jednak każdy
z nich musi wystąpić z oddzielnym pozwem; nie można w tej sprawie złożyć pozwu zbiorowego.
W odpowiedzi na pytanie radnego Stanisława Wiśniewskiego poinformował, że został
sporządzony projekt oświetlenia skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 559 z drogą powiatową
w Mańkowie prowadzącą do Wyszyny. Trwają rozmowy w sprawie zamontowania w tym
miejscu lampy pulsującej.
Sesję Rady Gminy opuścił radny Władysław Mikołajczyk.
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Ad. 7.
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 13 radnych.
Wynik głosowania: „za” 13 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (13 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 189/XXV/13 zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na rok 2013
(uchwała w załączeniu do protokółu).
Na sesję Rady Gminy wrócił radny Władysław Mikołajczyk.
Ad. 8.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2014 r. na obszarze
gminy Stara Biała.
Stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosił o zabieranie głosu w tej
sprawie.
Sesję Rady Gminy opuścił radny powiatu płockiego Marek Moderacki.
Radny Piotr Rutkowski złożył wniosek w sprawie zmiany w treści § 1 projektu uchwały z:
„…z kwoty 69,28 zł za 1 dt. do kwoty 45,00 zł za 1 dt.”
na:
„…z kwoty 69,28 zł za 1 dt. do kwoty 40,00 zł za 1 dt.
Po wyczerpaniu listy mówców i wobec braku innych wniosków ze strony radnych,
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Piotra Rutkowskiego:
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania: „za” 6 radnych,
„przeciw” 8 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek w sprawie zmiany w treści § 1 projektu uchwały
z: „…z kwoty 69,28 zł za 1 dt. do kwoty 45,00 zł za 1 dt.” na: „…z kwoty 69,28 zł za 1 dt. do
kwoty 40,00 zł za 1 dt.” złożony przez radnego Piotra Rutkowskiego został odrzucony
większością głosów (8 głosami przeciw).
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały, w wersji
przedłożonej radnym.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania: „za” 9 radnych,
„przeciw” 2 radnych
„wstrzymało się” 3 radnych
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Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy wymaganą większością głosów (9
głosami „za”) podjęła Uchwałę Nr 190/XXV/13 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu
żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2014 r. na obszarze
gminy Stara Biała (uchwała w załączeniu do protokółu).
O godz. 11.25 Przewodniczący Rady zarządził 30 minutową przerwę w obradach.
O godz. 12.05 wznowiono obrady.
Podczas przerwy salę obrad opuścili:
radny Marek Krajewski i radny Władysław
Mikołajczyk oraz kierownik Posterunku Policji w Starej Białej Pan Zdzisław Dybiec.
Ad.9.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu
współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 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 12 radnych.
Wynik głosowania: „za” 12 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (12 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 191/XXV/13 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stara Biała
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 (uchwała w załączeniu do
protokółu).
Ad. 10.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom
w miejscowości Maszewo Duże.
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 12 radnych.
Wynik głosowania: „za” 12 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (12 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 192/XXV/13 w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Maszewo Duże
(uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 11.
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. Maszewo Duże.
Stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosił o zabieranie głosu w tej
sprawie.
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Po wyczerpaniu listy mówców i wobec braku wniosków ze strony radnych, Przewodniczący
Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.
Wynik głosowania: „za” 12 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (12 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 193/XXV/13 w sprawie. wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo
Duże (uchwała w załączeniu do niniejszego protokółu).
Ad. 12.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała.
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 12 radnych.
Wynik głosowania: „za” 12 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (12 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 194/XXV/13 w sprawie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie gminy Stara Biała (uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad.13.
W punkcie zapytania i wolne wnioski głos zabrali:
Sołtys Ulaszewa Leszek Majczyna:
 Zapytał o odpowiedź na sprawy poruszone w wysłanym przez siebie e-mailu dotyczącym
„schetynówki” na odcinku Ludwikowo – Ulaszewo.
 W imieniu mieszkańców Ulaszewa i Ludwikowa poprosił o sprawdzenie prawidłowości
ustawienia znaków drogowych określających początek i koniec miejscowości.
 Zauważył, że utwardzanie prawego miękkiego pobocza „schetynówki” było wykonywane
przy użyciu ciężkiego sprzętu, co spowodowało oddzielanie się krawężnika od asfaltu.
Uszkodzenia zostały naprawione przez wykonawcę. Zaproponował aby zwrócić na nie
uwagę podczas odbioru inwestycji.
Sołtys Starych Proboszczewic Jan Sieradzki:
 Zapytał, na jakim etapie są ustalenia w sprawie remontu przepustu na Wierzbicy na końcu
ul. Krótkiej.
Sołtys Bronowa-Zalesia Bogdan Jachimowicz:
 Zapytał, czy w budżecie gminy na 2014 r. jest przewidziany projekt budowy drogi od
Bronowa-Zalesia w kierunku Żukowa. Jeśli nie, to w jakim terminie planowana jest jego
realizacja.
Radny Piotr Rutkowski:
 Poprosił Prezesa spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Sp. z o.o. Jarosława
Rydzewskiego i Dyrektora GOKiS Rolanda Burego o przygotowanie na posiedzenie Komisji
Polityki Społecznej w styczniu 2014 r. szczegółowego miesięcznego planu działania
w przyszłym roku.
Kierownik GOPS Małgorzata Wiśniewska-Klimczewska poinformowała, że w dniu 14 grudnia
w Domu Strażaka w Starej Białej o godz. 13.00 odbędzie się Wigilia dla osób samotnych.
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Będzie ona poprzedzona mszą św. w kościele w Starej Białej. Zwróciła się do sołtysów o pomoc
w dotarciu do tych mieszkańców; nie tylko mieszkających samotnie ale i samotnych w
rodzinach. Poprosiła również o wcześniejsze zgłaszanie problemu przyjazdu takich osób, aby
pomóc im wziąć udział w Wigilii.
Radny Piotr Rutkowski w imieniu osób samotnych podziękował Pani Dyrektor GOPS-u za
zorganizowanie Wigilii.
Odpowiedzi Wójta Gminy:
Na sprawy poruszone przez sołtysa Ulaszewa Leszka Majczynę:
 Odpowiedź na e-mail będzie wysłana. Zjazdy z drogi do lasu mają nawierzchnię asfaltową,
do posesji prywatnych – utwardzoną mieszanką piasku i pospółki, co wynika z uzgodnionej
dokumentacji.
 Zostanie sprawdzona prawidłowość ustawienia znaków drogowych oznaczających początek
i koniec miejscowości.
 Trwają prace końcowe przygotowujące do odbioru drogi i z pewnością wszystkie te uwagi
zostaną sprawdzone.
Na pytanie sołtysa Starych Proboszczewic Jana Sieradzkiego:
 Przepust na rzece Wierzbicy należy do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych. Powinien być przebudowany, jednak jego obecny stan nie zagraża brakiem
dojazdu do nieruchomości.
Na pytanie sołtysa Bronowa-Zalesia Bogdana Jachimowicza:
 Droga w kierunku Żukowa nie została wpisana do projektu budżetu na 2014 r. Jej
wykonanie to sprawa przyszłości.
Na pytanie radnego Piotra Rutkowskiego:
 Odnośnie planów działania GOKiS i spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Sp. z o.o.
na 2014 r. - plan działania GOKiS zostanie przedstawiony, natomiast co do działania Spółki,
to w I kwartale przyszłego roku odbędzie się dyskusja na temat ustalenia właściwych taryf
za wodę i ścieki, co pozwoli kompleksowo poznać działalność jednostki.
Przewodniczący Rady:
1. Odczytał informację z analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych radnych
i pracowników samorządowych Gminy Stara Biała przesłaną przez Naczelnika Urzędu
Skarbowego w Płocku, która wpłynęła do Urzędu Gminy dnia 04 listopada 2013 r. i dlatego
nie mogła być przedstawiona na Sesji Rady Gminy w dniu 30 października 2013 r.
2. Odczytał uchwałę Nr XXIV/189/2013 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 24 października
2013 roku w sprawie zwrócenia się do Sejmu RP i Senatu RP z apelem o zmianę ustawy
Kodeks wyborczy w zakresie wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych do
Sejmu PR, w 460 okręgach mandatowych. Zasugerował, że komisje Rady Gminy powinny
zastanowić się, czy należy poprzeć tę inicjatywę.
3. Komisje ustaliły, że w grudniu 2013 r. odbędą posiedzenia w następujących terminach:
Komisja Rewizyjna – 03 grudnia,
Komisja Polityki Społecznej – 10 grudnia,
Komisja Budżetowa – 12 grudnia.
Ad.14.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXV Sesji
Rady Gminy Stara Biała.
Przewodniczący Rady
/-/Jan Wrześniewski
Protokołowała
Bożena Guzanek

13/13

