P R O T O K Ó Ł Nr XXVI/13
z obrad XXVI Sesji Rady Gminy Stara Biała,
która odbyła się w dnia 19 grudnia 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. 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 2013 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na
lata 2014– 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Stara Biała na rok 2014.
1) Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta
Gminy,
2) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
3) Odczytanie opinii Komisji Budżetowej,
4) Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie złożonych wniosków,
5) Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
6) Głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Płockiego na
realizację zadań publicznych w 2014 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płockiego na
realizację zadań publicznych w 2014 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na
2014 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.
16. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stara Biała w latach 2014 – 2018.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
Mieszkaniowego Zasobu Gminy Stara Biała.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji
Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu
Gospodarki Komunalnej „Stara Biała” Sp. z o.o. na lata 2014 – 2017.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m.
Mańkowo (dz. nr 101/15).
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Biała (dz. nr 14/2).
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie partnerstwa i zawarcie
porozumienia w sprawie współpracy w ramach Obszaru Funkcjonalnego m. Płocka
powołanego na potrzeby Regionalnego Instrumentu Terytorialnego.
22. Zapytania i wolne wnioski.
23. Zakończenie obrad.
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XXVI Sesja Rady Gminy Stara Biała odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Rozpoczęła się o godz. 9.30 i zakończyła o godz. 13.25.
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 13 radnych, co stanowi quorum,
wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Przewodniczący Rady przywitał wszystkich uczestników przybyłych na sesję: radnych,
sołtysów i zaproszonych gości.
Ad. 2.
Przewodniczący Rady stwierdził, że radni wraz z zaproszeniami otrzymali projekt porządku
obrad. Zapytał, czy są wnioski do proponowanego porządku obrad.
Wójt złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad po punkcie 19 punktu 20 i 21
o treści:
„20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Biała (dz. nr 14/2).
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie partnerstwa i zawarcie
porozumienia w sprawie współpracy w ramach Obszaru Funkcjonalnego m. Płocka powołanego
na potrzeby Regionalnego Instrumentu Terytorialnego.”
oraz w związku z tym odpowiednią zmianę numeracji kolejnych punktów porządku obrad.
Przewodniczący Rady, wobec braku innych wniosków, poddał pod głosowanie wniosek Pana
Wójta.
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
Wynik głosowania: „za” 13 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek Wójta Gminy przyjęto jednogłośnie (13 głosów
„za”) i wobec tego porządek obrad przedstawia się następująco:
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Informacja nt. porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie przewodniczących komisji o pracach między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała
na lata 2013 – 2020.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2013 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata
2013 – 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Stara Biała na rok 2014.
1) Przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem Wójta Gminy;
2) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
3) Odczytanie opinii Komisji Budżetowej;
4) Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie złożonych wniosków;
5) Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
6) Głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
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11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Płockiego na
realizację zadań publicznych w 2014 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płockiego na
realizację zadań publicznych w 2014 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2014
rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
16. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym
Zasobem Gminy Stara Biała w latach 2014 – 2018.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
Mieszkaniowego Zasobu Gminy Stara Biała.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji
Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu
Gospodarki Komunalnej „Stara Biała” Sp. z o.o. na lata 2014 – 2017.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Mańkowo
(dz. nr 101/15).
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Biała (dz. nr 14/2).
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie partnerstwa i zawarcie
porozumienia w sprawie współpracy w ramach Obszaru Funkcjonalnego m. Płocka
powołanego na potrzeby Regionalnego Instrumentu Terytorialnego.
22. Zapytania i wolne wnioski.
23. Zakończenie obrad.
Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia.
Ad. 3.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że radni wraz z zaproszeniami otrzymali projekt
protokołu z posiedzenia XXV sesji Rady Gminy. Następnie stwierdził, że do rozpoczęcia Sesji
radny Piotr Rutkowski wniósł o sprostowanie omyłki literowej na str. 13 protokółu, gdzie
w odpowiedzi Wójta na jego pytanie powinien być podany rok 2014, a nie 2013. Wobec braku
innych uwag i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt protokółu z sesji
wraz z wprowadzoną poprawką.
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
Wynik głosowania: „za” 12 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymał się od głosu” 1 radny
Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XXV Sesji Rady Gminy przyjęto wymaganą
większością głosów (12 głosów „za”).
Ad. 4.
Wójt Gminy złożył informację o pracach w okresie między sesjami:
 05 grudnia br. nastąpiło oficjalne otwarcie drogi „schetynówki” o dł. 7 km dokonane przez
Wojewodę Mazowieckiego. Do końca br. roku będą jeszcze wykonywane roboty
kosmetyczne związane z budową dodatkowych zjazdów. Wpłynęły już dotacje z Urzędu
Wojewódzkiego oraz ze Starostwa Płockiego na budowę tej drogi. Wójt stwierdził, że należy
być zadowolonym, iż udało się to przedsięwzięcie wykonać, uzyskując w dodatku 3 mln zł
dofinansowania na nieco ponad 7 mln kosztów ogółem.
 Kończona jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dotowana z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Wkrótce zostanie złożony wniosek o płatność.
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 Został złożony wniosek o płatność w związku z zakończeniem budowy drogi w Brwilnie wraz
ciągiem pieszym.
 Trwa rozliczanie budowy zespołu rekreacyjno – wypoczynkowego w Nowych
Proboszczewicach. Wkrótce zostanie złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego
o płatność. Pozostała do posiania trawa, ale ze względu na warunki pogodowe zostanie
ona posiana na wiosnę.
 Inwestycje przyjęte w projekcie budżetu na 2014 r. są przygotowane i powinny zostać
zrealizowane bez problemu.
 Został podpisany aneks do umowy partnerskiej ze Starostwem Powiatowym w Płocku
w związku z przesunięciem na 2014 r. budowy chodnika i przebudowy skrzyżowania przy
PWSZ w Nowym Trzepowie. Tej sprawy dotyczy również projekt uchwały przygotowany na
dzisiejsza Sesję, którą Wójt pokrótce omówił.
 Została zakończona procedura projektowania przebudowy drogi powiatowej 6905W
w centrum m. Kamionki z budową chodników ale bez zatok autobusowych.
Na sesję przybył radny Stanisław Wiśniewski.
Przewodniczący Rady poprosił o zadawanie pytań do sprawozdania Wójta Gminy.
Radny Piotr Rutkowski:
 Zapytał, czy witacze zostaną zamontowane do końca br.
Odpowiedź Wójta:
 Witacze są już zmontowane. Trwa procedura uzgadniania lokalizacji w Starostwie
Powiatowym. Zostaną ustawione niezwłocznie po uzyskaniu formalnej zgody.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku
obrad.
Ad. 5.
Przewodniczący poszczególnych komisji złożyli sprawozdania z posiedzeń odbytych w okresie
między sesjami.
Komisja Rewizyjna spotkała się jeden raz. Przewodniczący Komisji Jacek Portalski omówił
tematykę posiedzenia:
1. Analiza i ostateczna ocena budżetu gminy na 2014 rok.
2. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.
W sprawach różnych Komisja omówiła przedstawione przez Wójta projekty uchwał, które mają
być przedmiotem obrad dzisiejszej sesji Rady Gminy.
Komisja Budżetowa spotkała się jeden raz. Przewodniczący Komisji Mariusz Downarowicz
omówił tematykę posiedzenia:
1.Analiza i ostateczna ocena budżetu gminy na 2014 rok.
2.Opracowanie planu pracy Komisji Budżetowej na 2014 rok.
W sprawach różnych Komisja omówiła przedstawione przez Wójta projekty uchwał, które mają
być przedmiotem obrad dzisiejszej sesji Rady Gminy.
Komisja Polityki Społecznej spotkała się jeden raz. Członek Komisji Jan Wrześniewski,
wobec nieobecności Przewodniczącego Komisji Andrzeja Wojciechowskiego omówił
tematykę posiedzenia:
1. Analiza i ostateczna ocena budżetu gminy na 2014 rok.
2. Opracowanie planu pracy Komisji Polityki Społecznej na 2014 rok.
W sprawach różnych Komisja omówiła przedstawione przez Wójta projekty uchwał, które mają
być przedmiotem obrad dzisiejszej sesji Rady Gminy.
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.
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Ad. 6.
Wiceprzewodniczący Rady Włodzimierz Kajkowski:
 Zapytał, jak daleko posunięte są prace związane z projektowaniem gazociągu.
Radny Piotr Rutkowski zapytał:
 Czy na terenie gminy został wyznaczony punkt selektywnego odbioru śmieci?
 Czy zostało wysłane pismo do Zakładu Energetycznego w sprawie wycięcia konarów drzew
rosnących w pasie drogi powiatowej przy posesji na działce nr 118/2 w miejscowości
Bronowo-Zalesie w kierunku do Ciachcina, które powodując zwarcia są przyczyną częstych
przerw w dostawie prądu?
Radny Sławomir Dąbrowski:
 Zapytał, kiedy będzie zamontowane oświetlenie parku w Nowych Proboszczewicach.
 Zauważył, że podczas opadów spływająca woda zalewa chodniki w parku. Proponuje zrobić
jej odprowadzenie do Wierzbicy.
Radny Marek Moderacki:
 Odniósł się do sprawy dostępu do drogi publicznej z posesji położonych przy drodze
w kierunku firmy Polandia w Mańkowie. Zapytał, czy może powiadomić zainteresowanych
mieszkańców, że w zamierzeniach inwestycyjnych na przyszły rok znajdzie się przynajmniej
projekt tej drogi.
Odpowiedzi Wójta:
Na sprawę poruszoną przez Wiceprzewodniczącego Rady Włodzimierza Kajkowskiego:
 Zgodnie z wiedzą na dzień dzisiejszy gazociąg jest wpisany przez Zakład Gazowniczy
Ciechanów do planu inwestycji na lata 2014 -2016, z tym że należy przyjąć, iż wykonanie
nastąpi nie wcześniej niż w roku 2015 lub 2016. Nastąpiła zmiana koncepcji budowy tego
gazociągu polegająca na budowie stacji redukcyjno-pomiarowej w rejonie Ogorzelic.
Pierwotnie zakładano zasilenie gazem tego rejonu ze stacji w Srebrnej.
Na pytania radnego Piotra Rutkowskiego:
 Odnośnie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – w ramach umowy
z konsorcjum firm Remondis-SITA z terenu gminy dwa razy w roku są zbierane wszystkie
odpady oprócz komunalnych., tj. elektrośmieci i odpady wielkogabarytowe. Musimy
sprawdzić czy taki zapis w umowie zwalnia gminę od utworzenia takiego punktu.
 Sprawa została zgłoszona do spółki Energa Operator.
Na pytanie radnego Sławomira Dąbrowskiego:
 Dokumenty w sprawie montażu oświetlenia zostały złożone. Pozostało jedynie podłączenie
licznika, co powinno nastąpić do końca br.
 Odwodnienie tego terenu musi zostać poprawione.
Na sprawę poruszoną przez radnego Marka Moderackiego:
 Przekazanie mieszkańcom informacji, że sprawa drogi jest załatwiona może nastąpić nie
wcześniej niż po wykonaniu projektu oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę.
Po wyczerpaniu interpelacji i zapytań radnych oraz udzieleniu odpowiedzi Przewodniczący
Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
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.
Wobec braku wniosków ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania: „za” 14 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (14 głosami „za”) podjęła
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Uchwałę Nr 195/XXVI/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 2013 rok.
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 14 radnych.
Wynik głosowania: „za” 14 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (14 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 196/XXVI/13 zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2013 rok
(uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 9.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2014– 2020.
Stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały, odczytał Uchwałę Nr Pł.473.2013 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2013 roku
zawierającą opinię (pozytywną) o przedłożonym przez Wójta Gminy Stara Biała projekcie
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2014 – 2020,
a następnie poprosił o zabieranie głosu w tej sprawie.
Kserokopia Uchwały Nr Pł.473.2013 RIO stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Wobec braku wniosków ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania: „za” 14 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (14 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 197/XXVI/13 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała
na lata 2014 – 2020 (uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 10.
10.1.
Na sesję przybył radny Andrzej Wojciechowski.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt Uchwały Budżetowej Gminy Stara Biała na
rok 2014.
Przewodniczący Rady stwierdził, że wszyscy radni wcześniej otrzymali projekt uchwały
oraz że Wójt nie wniósł żadnych autopoprawek do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Stara
Biała na 2014 rok.
Następnie Wójt omówił projekt uchwały, w tym zamierzone inwestycje, oczekiwaną wysokość
wpływów budżetowych, aktualny stan zadłużenia gminy oraz wysokość spłaty tego zadłużenia
w 2014 r.
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10.2.
Przewodniczący Rady odczytał radnym Uchwałę Nr PŁ.474.2013 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie opinii
(pozytywnej) o przedłożonym przez Wójta Gminy Stara Biała projekcie uchwały budżetowej
i deficycie na 2014 rok.
Kserokopia uchwały Nr PŁ.474.2013 stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
10.3.
Przewodniczący Rady odczytał opinię (pozytywną) Komisji Budżetowej
przedłożonego projektu Uchwały Budżetowej Gminy Stara Biała na rok 2014.
Opinia Komisji stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

w sprawie

10.4.
Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie złożonych wniosków:
Wójt stwierdził, że komisje Rady Gminy nie złożyły żadnych formalnych wniosków do projektu
Uchwały Budżetowej na 2014 rok.
10.5.
W dyskusji nad projektem Uchwały Budżetowej na 2014 rok głos zabrali:
Radny Piotr Rutkowski:
 Wyraził opinię, że określona w § 10 ust. 1 projektu uchwały kwota upoważnienia dla Wójta
na zaciąganie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu (1 mln zł) jest za wysoka. Jego zdaniem wystarczyłaby kwota 100 tys. zł.
 Zapytał, dlaczego w projekcie uchwały nie uwzględniono żadnej kwoty na informatyzację
obsługi Rady Gminy, co by ułatwiło i przyspieszyło dostarczanie informacji dla radnych
i sołtysów, a w dłuższym okresie czasu przyniosło oszczędności,
 Wyraził krytyczną opinię, że w projekcie budżetu:
o brak jest środków na ryczałt dla sołtysów, którzy z racji pełnionej funkcji muszą
wykonywać szereg różnych czynności na rzecz mieszkańców,
o w budżecie nie zaplanowano inwestycji w małych miejscowościach; zasugerował, że
dla nich powinno być wydzielone np. 10 - 20% budżetu,
o nie przewidziano środków na meliorację gruntów rolnych,
o nie przewidziano środków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
o niepokoi wzrost kwot przeznaczonych na administrację, mimo wydzielenia z Urzędu
Gminy GOKiS i powstania spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Sp. z o.o.,
 Zapytał, jakie gmina będzie płacić składki na rzecz ZGRP: podstawową i wynikającą
z zapłaty za usługi z tytułu wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
Radny Stanisław Wiśniewski:
 Zwrócił uwagę, że inwestycja obejmująca budowę kanalizacji w Ulaszewie, Ludwikowie
i Wyszynie nie została ujęta w projekcie uchwały budżetowej, ponieważ jest zaplanowana
do realizacji przez spółkę Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Sp. z o.o., więc
zainteresowani mieszkańcy nie powinni się czuć zaniepokojeni.
Przewodniczący Rady stwierdził, że planowane na 2014 r. wydatki budżetowe odpowiadają
wpływom, choć i tak występuje deficyt. Wyraził zdziwienie, że radny Rutkowski chciałby
ograniczyć pełnomocnictwo dla Wójta tylko do 100 tys. zł.
Odpowiedzi Pana Wójta na sprawy poruszone przez radnego Piotra Rutkowskiego:
 Wyjaśnił, że przewidziane dla niego pełnomocnictwo ma umocowanie w ustawie o finansach
publicznych, a kwota zostaje określona przez Radę Gminy. Dodał, że przez 23 lata
sprawowania urzędu Wójta ani razu nie korzystał z tej możliwości; została ona
wprowadzona jako wyjście awaryjne w przypadku trudności płatniczych.
 Odnośnie informatyzacji obsługi Rady Gminy wyjaśnił, że nie jest to problem finansowy, ale
mentalny leżący po stronie radnych. Dodał, że wcześniejsza próba informatyzacji obsługi
radnych nie powiodła się. Proponuje, aby Rada Gminy uzgodniła, czy taka forma obsługi ją
interesuje.
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 Odnośnie ryczałtu dla sołtysów, szczególnie z małych sołectw – jest to w zasadzie pierwszy
głos w dyskusji, sprawa została niedawno podniesiona i nie można robić zarzutu, że jeszcze
nie ma propozycji jej rozwiązania.
 Odnośnie inwestycji w małych miejscowościach – należy przede wszystkim zakończyć
rozpoczęte duże inwestycje, tj. budowę przedszkola w Nowych Proboszczewicach
i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym. Odniósł się krytycznie do rozdziału
środków budżetowych kluczem na wszystkie miejscowości, ponieważ to rozdrobni środki
w budżecie nie pozwalając na realizację dużych, potrzebnych inwestycji. Poza tym takiego
rozwiązania nie przewiduje ustawa o finansach publicznych.
 Odnośnie środków na meliorację gruntów rolnych – jest to zadanie Marszałka Województwa
realizowane ze środków budżetu państwa. Nie jest to zadanie własne gminy, więc nie ma
podstawy do jego finansowania z budżetu gminy.
 Odnośnie środków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – jest to zadanie leżące
po stronie właściciela ścieków, a nie gminy. Gmina może pomóc, ale najpierw musi uzyskać
dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, o co teraz trwają starania.
 Odnośnie zarzutu na wzrost zatrudnienia i wydatków na Urząd Gminy Wójt stwierdził, że nie
widzi, aby takie zjawiska miały miejsce; w GOKiS pracownikami umysłowymi są: dyrektor
i księgowa na część etatu, natomiast spółka przejęła pracowników Urzędu Gminy
dodatkowo zatrudniając Prezesa Zarządu Spółki i młodego inżyniera, który był potrzebny,
a w spółce zyskuje praktykę. Wyraził opinię, że Urząd Gminy w stosunku do ciągle
rosnących zadań zatrudnia zbyt mało osób. Prosi o konkretne przykłady nadmiernego
zatrudnienia.
 Składka członkowska do ZGRP wynika z uchwały Walnego Zgromadzenia, która jej
wysokość uzależnia od liczby mieszkańców gminy; w budżecie Starej Białej przewidziano
na ten cel kwotę 20 tys. zł. Pozostałe kwoty to opłata za zadania własne gminy realizowane
przez Związek, np. związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt w schronisku. Natomiast
z tytułu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Stara Biała nie ponosi żadnych
dodatkowych opłat, ponieważ to zadanie jest realizowane w całości z opłat wnoszonych
przez mieszkańców. Dodał, że opłata ustalona przez ZGRP przewiduje również utrzymanie
administracji do tego zadania.
Wiceprzewodniczący Rady Włodzimierz Kajkowski wyraził opinię, że nie wszyscy mogą być
zadowoleni z projektu budżetu, ale ilość pieniędzy jest ograniczona i planując inwestycje trzeba
było mieć to na względzie. Wyraził też nadzieję, że nie będzie potrzeby, aby w ciągu roku
ograniczać zaplanowane inwestycje. Dodał, że należy pomóc w realizacji przyjętego budżetu.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego
punktu porządku obrad.
10.6.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały budżetowej.
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 198/XXVI/13 Uchwała Budżetowa na rok 2014 (uchwała
w załączeniu do niniejszego protokółu).
O godz. 11.30 Przewodniczący Rady zarządził 30 minutową przerwę w obradach.
O godz. 12.00 wznowiono obrady.
Podczas przerwy salę obrad opuścili radni: Grażyna Figiel-Bętlejewska i Jacek Portalski
oraz radny powiatu płockiego Zbigniew Kisielewski.
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Ad. 11.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej dla Powiatu Płockiego na realizację zadań publicznych w 2014 roku
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” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (13 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 199/XXVI/13 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Płockiego
na realizację zadań publicznych w 2014 roku (uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 12.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Płockiego na realizację zadań publicznych w 2014 roku
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 200/XXVI/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płockiego
na realizację zadań publicznych w 2014 roku (uchwała w załączeniu do niniejszego
protokółu).
Ad. 13.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie określenia trybu
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej.
Stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosił o zabieranie głosu w tej
sprawie.
Wójt poinformował o wynikach konsultacji z przedstawicielami organizacji pozarządowych,
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz mieszkańcami gminy w celu uzyskania opinii i uwag w zakresie treści
projektu uchwały.
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 radny
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy wymaganą większością głosów (12
głosami „za”) podjęła Uchwałę Nr 201/XXVI/13 w sprawie określenia trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(uchwała w załączeniu do protokółu).
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Ad. 14.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów
pracy Komisji Rady Gminy na 2014 rok.
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 202/XXVI/13 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na
2014 rok (uchwała w załączeniu do niniejszego protokółu).
Ad. 15.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 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 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 203/XXVI/13 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 (uchwała w załączeniu do
niniejszego protokółu).
Ad. 16.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Programu
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stara Biała w latach 2014 – 2018.
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 radny
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy wymaganą większością głosów (12
głosami „za”) podjęła Uchwałę Nr 204/XXVI/13 w sprawie Wieloletniego Programu
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stara Biała w latach 2014 – 2018
(uchwała w załączeniu do niniejszego protokółu).
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Ad. 17.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania
lokali wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu 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 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 205/XXVI/13 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
Mieszkaniowego Zasobu Gminy Stara Biała (uchwała w załączeniu do niniejszego protokółu).
Ad. 18.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego
Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących
w posiadaniu Gospodarki Komunalnej „Stara Biała” Sp. z o.o. na lata 2014 – 2017.
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 206/XXVI/13 w sprawie
uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju
i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących
w posiadaniu Gospodarki Komunalnej „Stara Biała” sp. z o.o. na lata 2014 – 2017
(uchwała w załączeniu do niniejszego protokółu).
Ad. 19.
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. Mańkowo (dz. nr 101/15).
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 207/XXVI/13 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Mańkowo (dz.
nr 101/15) (uchwała w załączeniu do niniejszego protokółu).

11/14

Ad. 20.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m.
Biała (dz. nr 14/2).
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 208/XXVI/13 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Biała (dz. nr 14/2) (uchwała
w załączeniu do niniejszego protokółu).
Ad. 21.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zawiązanie partnerstwa i zawarcie porozumienia w sprawie współpracy w ramach Obszaru
Funkcjonalnego m. Płocka powołanego na potrzeby Regionalnego Instrumentu Terytorialnego.
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 209/XXVI/13 w sprawie współpracy w ramach Obszaru Funkcjonalnego
m. Płocka powołanego na potrzeby Regionalnego Instrumentu Terytorialnego (uchwała
w załączeniu do niniejszego protokółu).
Ad. 22.
W punkcie zapytania i wolne wnioski głos zabrali:
Sołtys Ulaszewa Leszek Majczyna:
 Zapytał czy jest projekt lub koncepcja oświetlenia nowo zbudowanej „schetynówki”,
 Wyraził opinię, że przy sklepie przy „schetynówce” potrzebna jest jedna lampa,
 Zapytał, czy jest planowany montaż siatki przy „schetynówce” na odcinku przy lesie,
zabezpieczającej kierowców przed dzikimi zwierzętami,
 Podziękował za podjęcie uchwały w sprawie inicjatywy lokalnej,
 Poprosił, aby przy podejmowaniu uchwał również sołtysi byli dopuszczani do głosu.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że decyzja o dopuszczaniu do głosu przy podejmowaniu
uchwał wyłącznie radnych wynika z wcześniej ustalonych zasad.
Sołtys Starych Proboszczewic Jan Sieradzki:
 W imieniu mieszkańców poprosił o poprawienie przystanku dla wsiadających na
skrzyżowaniu ul. Krótkiej i ul. Sierpeckiej, ponieważ obecnie znajduje się on zbyt nisko
i niektóre osoby, szczególnie starsze, nie mogą wsiąść do autobusu.
 W imieniu mieszkańców ul. Umińskiego zapytał, czy będą ustawione lampy na
nieoświetlonych odcinkach ulicy.
Radny Mariusz Downarowicz jako Przewodniczący Komisji Budżetowej wyjaśnił, że sprawa
oświetlenia ulicznego będzie rozpatrywana przez komisję w lutym 2014 r. Komisja zamierza
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zapoznać się z potrzebami w zakresie oświetlenia w części wyjazdowej posiedzenia, która
odbędzie się po zmierzchu.
Wiceprzewodniczący Rady Włodzimierz Kajkowski:
 Zauważył, że do ewentualnego wpisania punktu oświetlenia do planu budowy potrzebny jest
wniosek zainteresowanych mieszkańców, który będzie rozpatrzony przez Komisję
Budżetową.
 Zgodził się z sołtysem Janem Sieradzkim, że przystanek autobusowy jest ustawiony zbyt
nisko i zaproponował jego przebudowę w ramach bieżącego utrzymania dróg.
Odpowiedzi Wójta:
Na sprawy poruszone przez sołtysa Leszka Majczynę:
 Odnośnie oświetlenia ulicznego w Ludwikowie w kierunku Wyszyny („schetynówka”) i na ul.
Umińskiego (pytanie sołtysa Jana Sieradzkiego)– jako wnioski w sprawie budowy zostanie
przyjęty zapis w niniejszym protokóle. Dodał, że lampy przy „schetynówce” powinny być
zbudowane na odcinkach, gdzie to jest zasadne.
 Odnośnie montażu siatki zabezpieczającej kierowców przed dzikimi zwierzętami przy
„schetynówce” stwierdził, że takie rozwiązania stosuje się jedynie przy autostradach
i drogach ekspresowych Dodał, że nie przypomina sobie montażu takich zabezpieczeń przy
drogach powiatowych i wojewódzkich biegnących przez tereny leśne.
Na prośbę sołtysa Nowych Proboszczewic Jana Sieradzkiego:
 Usytuowanie przystanków autobusowych, w tym przystanku na skrzyżowaniu ul. Krótkiej
i ul. Sierpeckiej, zostanie sprawdzone i poprawione.
Wójt zauważył, że w trakcie bieżącej kadencji zostało zbudowane dużo dróg, w tym
„schetynówka”, co pociągnęło za sobą znaczne wydatki. Dlatego poprosił radnych i sołtysów,
aby w związku z budową tej drogi nie rozbudzali wśród mieszkańców nadziei na dodatkowe
inwestycje typu oświetlenie i odgrodzenie drogi od lasu, ponieważ w gminie pozostało jeszcze
wiele dróg gruntowych i mieszkający przy nich też oczekują na lepszy dojazd do swoich
nieruchomości.
Radny Piotr Rutkowski:
 Zgłosił potrzebę zamontowania lampy ulicznej w Nowym Trzepowie na skrzyżowaniu drogi
gminnej w kierunku Żukowa z drogą powiatową i przy dawnym placu buraczanym na
granicy miejscowości Stare Draganie i Nowe Bronowo.
 Zgłosił potrzebę naprawy przystanku autobusowego dla wysiadających przy dawnym placu
buraczanym, który został zbudowany zbyt blisko rowu.
Radny Władysław Mikołajczyk:
 Prosi i przypomina o konieczności oświetlenia ul. Płockiej przy ul. Azaliowej w Nowych
Proboszczewicach.
 Zgłosił wniosek o oświetlenie ul. Mazowieckiego od ul. Konopnickiej w kierunku działki nr
642/1.
Odpowiedzi Wójta:
Na sprawy poruszone przez radnego Piotra Rutkowskiego:
 Odnośnie budowy lamp: wnioski są zaakceptowane, znajdują się w fazie projektowania.
Natomiast pomysł budowy lamp hybrydowych został zarzucony, ponieważ w okresie
zimowym przy braku słońca słabo świecą; to rozwiązanie jest jeszcze nie do końca
dopracowane.
 Odnośnie przystanku autobusowego – wypowiedział się wcześniej, że zostaną one
sprawdzone i poprawione.
Na prośby radnego Władysława Mikołajczyka:
 Odnośnie oświetlenia skrzyżowania ul. Płockiej z ul. Azaliową – jest już pozwolenie na
budowę. Planowane jest podłączenie do stadionu i wykonanie poza spółką Energa
Oświetlenie.
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Radny powiatu płockiego Lech Dąbrowski:
1. Pogratulował Wójtowi i radnym podjęcia uchwały budżetowej na 2014 r.
2. Poinformował o podjęciu uchwały budżetowej na 2014 r. dla powiatu płockiego, w którym na
cele drogowe przeznaczono 22 mln zł. Omówił pokrótce zasady realizacji programu budowy
dróg powiatowych w porozumieniu z zainteresowanymi gminami.
3. W imieniu Starosty Płockiego Michała Boszko, Przewodniczącego Rady Powiatu Adama
Sierockiego, Zarządu Powiatu Płockiego i własnym złożył życzenia zdrowych radosnych
Świąt Bożego Narodzenia.
Radny Powiatu Płockiego Marcin Piotrowski:
1. Wyraził opinię, że budżet gminy na 2014 r. jest dobrym budżetem inwestycyjnym. Wyraził
również nadzieję, że w przyszłym programie powiatowym dotyczącym budowy dróg Stara
Biała będzie również uczestniczyła.
2. Odnośnie budżetu powiatowego poinformował, że wstrzymał się od głosu, ponieważ budżet
przewidywał wzrost wydatków na administrację publiczną oraz – choć w niewielkim stopniu na promocję Starostwa Płockiego. Omówił pokrótce realizację programu budowy dróg
powiatowych z zainteresowanymi gminami. Odniósł się do koniecznych zmian w polityce
powiatu płockiego dotyczącej szkolnictwa.
3. W imieniu swoim i radnego Marka Moderackiego złożył serdeczne życzenia zdrowia,
radości, uśmiechu, spokoju ducha i szczęścia.
Z uwagi, że dzisiejsza Sesja Rady Gminy jest ostatnią sesją w 2013 roku Przewodniczący
Rady podziękował radnym, Panu Wójtowi, Pani Sekretarz, Pani Skarbnik i pracownikowi ds.
obsługi Rady Pani Bożenie Guzanek za rok pracy, a także sołtysom i radnym powiatowym za
wsparcie oraz przeprosił za swoje błędy, jeśli takie miały miejsce. W związku ze zbliżającymi się
Świętami Bożego Narodzenia wszystkim obecnym i ich rodzinom w imieniu własnym
i Wiceprzewodniczącego Rady Włodzimierza Kajkowskiego złożył serdeczne życzenia
zdrowia, pogody, spełnienia marzeń i zamierzeń, ludzkiej życzliwości i aby wśród wszystkich
radnych i sołtysów panowała atmosfera przyjaźni i współpracy.
Ad. 23.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXVI
Sesji Rady Gminy Stara Biała.

Przewodniczący Rady
/-/Jan Wrześniewski
Protokołowała
Bożena Guzanek
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