P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/14
z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Stara Biała,
która odbyła się w dnia 6 marca 2014 r.

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

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Informacja nt. porządku obrad.
Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.
Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
Sprawozdanie przewodniczących komisji o pracach między sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Biała
w 2014 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu
Pomocy Społecznej w Brwilnie w celu przeprowadzenia wyborów posłów do
Parlamentu Europejskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych na terenie gminy Stara Biała.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie
gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
12. Przedstawienie Raportu z wykonania w 2013 roku zadań z Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii.
13. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Stara Biała na lata
2011-2013” w 2013 roku.
14. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny
na lata 2013 – 2015” w 2013 roku.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.

1/9

XXVIII Sesja Rady Gminy Stara Biała odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Rozpoczęła się o godz. 9.05 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 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Biała w 2014 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu
Pomocy Społecznej w Brwilnie w celu przeprowadzenia wyborów posłów do
Parlamentu Europejskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
na terenie gminy Stara Biała.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy
środków stanowiących fundusz sołecki.
12. Przedstawienie Raportu z wykonania w 2013 roku zadań z Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii.
13. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Stara Biała na lata 20112013” w 2013 roku.
14. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na
lata 2013 – 2015” w 2013 roku.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.
Wobec braku wniosków do przedstawionego porządku obrad Przewodniczący Rady przeszedł
do kolejnego punktu posiedzenia.
Salę obrad opuścił radny Piotr Rutkowski.
Ad. 3.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że radni wraz z zaproszeniami otrzymali projekt
protokołu z posiedzenia XXVII 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.
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W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
Wynik głosowania: „za” 13 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XXVII Sesji Rady Gminy przyjęto jednogłośnie
(13 głosów „za”).
Na salę obrad powrócił radny Piotr Rutkowski.
Ad. 4.
Wójt Gminy złożył informację o pracach w okresie między sesjami:
 W najbliższym czasie zostanie wysłany do UOKiK i Ministerstwa Rozwoju Wsi, celem
skonsultowania, projekt uchwały Rady Gminy w sprawie dotacji do spółek wodnych.
 Komisje Rady Gminy dyskutowały nad wysokością dotacji na opracowanie dokumentacji
projektowej dotyczącej melioracji gruntów rolnych. Koszt dokumentacji dla 1 ha gruntów to
1- 1,2 tys. zł. Z konsultacji z rolnikami wynika, że dotacja dla spółki wodnej na ten cel
powinna wynieść 70%.
 Odnośnie przydomowych oczyszczalni ścieków: mieszkańcy złożyli ok. 140 wniosków.
Obecnie jedyną możliwością wsparcia przez gminę jest pożyczka z WFOŚiGW, która może
wynieść do 90% kosztów realizacji, z możliwością jej częściowego umorzenia. Koszt jednej
biologicznej przydomowej oczyszczalni to ok. 12 tys. zł.
 Inwestycje:
o Został ogłoszony przetarg na budowę ulic: Miłej, Wesołej i Pięknej w Maszewie Dużym.
W budżecie przewidziano na tę inwestycję 500 tys. zł, natomiast kosztorys inwestorski
przewiduje ponad 2 mln zł.
o 5 marca br. został podpisany akt notarialny, w wyniku którego gmina stała się
właścicielem ostatniej działki, na której będzie budowana tzw. „ceówka” w Brwilnie.
o 5 marca br. zostały otwarte oferty na przebudowę mostu w Wyszynie.
o W Starostwie Powiatowym trwa postępowanie w sprawie uzyskanie pozwolenia na
budowę drogi „na wygon”w Maszewie.
o Przygotowywana jest dokumentacja do pozostałych przetargów.
 Komisja Budżetowa w dniu 5 marca br. zakończyła opiniowanie wniosków w sprawie
oświetlenia ulicznego, co pozwoli uzgodnić budowę ze spółką Energa Oświetlenie.
Przewodniczący Rady poprosił o zadawanie pytań do sprawozdania Wójta.
Wiceprzewodniczący Rady Włodzimierz Kajkowski wyraził zadowolenie, że dofinansowanie
do dokumentacji dotyczącej melioracji wyniesie 70%, a nie 50%, jak rozważano na posiedzeniu
Komisji Polityki Społecznej.
Radny Piotr Rutkowski wyraził zadowolenie z postępu sprawy melioracji gruntów rolnych. Ma
nadzieję, że dokumentacja będzie wykonywana sukcesywnie dla wszystkich miejscowości.
Liczy na to, że rozpoczęcie robót melioracyjnych będzie mogło być rozpoczęte w 2015 r.
Radny Marek Moderacki zapytał:
 Kiedy zostanie rozstrzygnięty przetarg na budowę ulic: Miłej, Wesołej i Pięknej w Maszewie
Dużym?
 Ilu oferentów złożyło oferty na przebudowę mostu w Wyszynie i jak zaproponowane przez
nich ceny mają się do kosztorysu inwestorskiego?
Odpowiedź Wójta:
 Otwarcie ofert jest zaplanowane na 19 marca br.
 W związku z przebudową mostu w Wyszynie wpłynęło 6 ofert. Zaproponowane ceny są
zbliżone do ceny wynikającej z kosztorysu inwestorskiego. Wybór wykonawcy powinien
nastąpić w ciągu najbliższych 10 dni.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku
obrad.
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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, którą było bezpieczeństwo publiczne, przeciwpożarowe i opieka
zdrowotna.
W sprawach różnych Komisja zapoznała się z projektami uchwał przygotowanymi na najbliższą
Sesję Rady Gminy.
Komisja Budżetowa spotkała się dwa razy. Przewodniczący Komisji Mariusz Downarowicz
omówił tematykę posiedzeń:
1. Ostateczna ocena wniosków w sprawie oświetlenia ulicznego przewidzianych do realizacji
w 2014 r.
2. Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarki
odpadami.
W sprawach różnych :
 Prezes Zarządu spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Jarosław Rydzewski omówił
założenia projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Komisja Polityki Społecznej spotkała się jeden raz. Przewodniczący Komisji Andrzej
Wojciechowski omówił tematykę posiedzenia, którą było gospodarowanie zasobem
mieszkaniowym gminy.
W sprawach różnych:
 Komisja omawiała sprawę melioracji gruntów rolnych i budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków.
 Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 Wójt poinformował o przygotowywaniu projektu uchwały w sprawie zasad przekazywania
dotacji dla spółek wodnych.
Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej poinformował, że następne posiedzenie Komisji
odbędzie się 18 marca br.
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają uwagi lub pytania do złożonych sprawozdań.
Wiceprzewodniczący Rady Włodzimierz Kajkowski:
 Zapytał, ile rodzin ubiega się o mieszkania socjalne.
Odpowiedź Wójta:
 Jest to około 50 rodzin.
Przewodniczący Rady dodał, że ubiegających się o mieszkanie socjalne jest dużo, natomiast
spełniających przyjęte kryteria – znacznie mniej.
Wobec braku uwag i pytań odnośnie przedstawionych sprawozdań Przewodniczący Rady
przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. 6.
Głos zabrali:
Radny Marek Moderacki:
 Zaproponował zakup agregatu prądotwórczego zasilającego Urząd Gminy, NZOZ „Biała”,
Bibliotekę, GOPS i bankomat w przypadku braku prądu.
 Zapytał, czy mieszkańcy mogą liczyć na zwrot pieniędzy z WFOŚiGW za usunięcie eternitu
w 2014 r.
Radny Mariusz Downarowicz:
 Zgłosił potrzebę zniwelowania uskoku na połączeniu dróg: „schetynówki” z „ceówką”.
Radny Władysław Mikołajczyk:
 Przekazał opinię mieszkańców, że zakończenie budowy przedszkola w Nowych
Proboszczewicach z opóźnieniem, tj. po 31 lipca br., może spowodować odpływ dzieci do
przedszkoli w sąsiednich miejscowościach.
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 Poprosił Wójta o odpowiedź czy, i jeśli tak, to do kiedy zostanie zamontowana poręcz
w parku przy schodach od ul. Jaśminowej.
 Zauważył, że teren w parku od ul. Jaśminowej jest zalewany i zaśmiecany i z tego powodu
nie jest wykorzystywany przez mieszkańców. Należałoby go uporządkować.
 Przypomniał o swojej prośbie ustawienia 2 - 3 ławek przy ul. Płockiej w Nowych
Proboszczewicach.
 Dodał, że chciałby wiedzieć przed głosowaniem w sprawie funduszu sołeckiego, czy Urząd
Gminy zrealizuje zgłoszone powyżej sprawy.
Radny Piotr Rutkowski:
 Zapytał, kiedy zostaną zamontowane witacze; czy ZDP wydał już pozwolenie?
 Poprosił o jak najszybszą naprawę wiaty przystankowej znajdującej się przy sadach
w Nowym Trzepowie i w Bronowie-Zalesiu przy pętli autobusowej.
 Poprosił o wynajęcie równiarki w celu naprawy dróg po zimie w Nowym Trzepowie
i w Bronowie-Zalesiu.
Radny Stanisław Wiśniewski:
 Zapytał, czy wiadomo na jakim etapie jest budowa kolejnej niecki w ZUOK w Kobiernikach.
Odpowiedzi Wójta:
Na sprawy poruszone przez radnego Marka Moderackiego:
 Odnośnie zakupu agregatu prądotwórczego – sprawa zostanie rozeznana.
 Odnośnie azbestu: zostały zebrane wnioski od mieszkańców planujemy złożyć wniosek do
WFOŚiGW o udzielenie dotacji.
Na sprawę poruszoną przez radnego Mariusza Downarowicza:
 Połączenie dróg zostanie sprawdzone i poprawione.
 Na sprawy poruszone przez radnego Władysława Mikołajczyka:
 Odnośnie przedszkola: na razie jesteśmy na etapie budowy budynku. Opóźnienie realizacji
wynika z problemów, jakie wykonawca miał przez ok. 2 miesiące z przebudową linii
energetycznej. Z uwagi na to i na trudne do przewidzenia warunki pogodowe nie można
w tej chwili określić dokładnej daty zakończenia budowy. Poza tym odbiór budynku
przedszkola jest procedurą dużo bardziej złożoną, niż np. odbiór drogi. Po dokonaniu
odbioru należy jeszcze przedszkole odpowiednio wyposażyć. Późniejsze otwarcie
przedszkola nie spowoduje niepowodzenia tego przedsięwzięcia, ponieważ dzieci zawsze
będą mogły przejść do niego z innych przedszkoli.
 Odnośnie parku w Nowych Proboszczewicach: pozostały jeszcze prace wykończeniowe,
które zostaną wykonane, gdy pogoda na to pozwoli.
 Odnośnie ławek przy ul. Płockiej: należy przemyśleć, czy w tym miejscu są one potrzebne.
Jeśli tak – zostaną ustawione.
 Odnośnie poręczy przy schodach: zostaną one zamontowane przy okazji prac
porządkowych
Na sprawy poruszone przez radnego Piotra Rutkowskiego:
 Po
uzyskaniu
pozytywnej
opinii
w
sprawie
ustawienia
dwóch
witaczy:
w Bronowie-Zalesiu i w Maszewie zostaną one zamontowane w najbliższym czasie
Pozostałe trzy powinny być zamontowane do maja br.
 Odnośnie wiat przystankowych: nie zostały one naprawione w okresie zimowym, ponieważ
wszystkie pieniądze na bieżące utrzymanie dróg zostały wydane. Wiaty przystankowe są
ustawicznie niszczone, więc rozważamy ustawienie solidniejszych: blaszanych i tańszych.
 Odnośnie naprawy dróg – na początku marca jest jeszcze na to za wcześnie, ponieważ
mogą wrócić opady śniegu. Później naprawy będą wykonywane na bieżąco.
Na pytanie radnego Stanisława Wiśniewskiego:
 Budowa kolejnej niecki składowania odpadów w ZUOK jest na etapie pozwolenia na
budowę.
Wiceprzewodniczący Włodzimierz Kajkowski:
 Zadeklarował pomoc w uporządkowaniu otoczenia przy pętli w Starych Proboszczewicach,
co znacznie podniesie estetykę tego miejsca.
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Przewodniczący Rady:
 Poprosił o cierpliwość, ponieważ jeszcze mamy zimę i jest jeszcze za wcześnie na
wykonywanie robót drogowych.
 Zwrócił się do radnego Mikołajczyka z prośbą, aby nie robił mieszkańcom, przede
wszystkim Starych i Nowych Proboszczewic, nadziei, że np. już od września br. przedszkole
będzie czynne.
Radny Władysław Mikołajczyk odwołał się do daty, która jest umieszczona na tablicy
informacyjnej budowy przedszkola.
Wójt poprosił, aby nie robić zamętu w sprawie przedszkola. Termin na tablicy był terminem
planowanym. Patrząc na trudności, które się pojawiały, można powiedzieć, że roboty postępują
w dobrym tempie, a prace trwały w ciągu całego okresu zimowego. Jeśli nastąpi opóźnienie, nie
powinno to sprawić problemu mieszkańcom. Na razie jest mowa o budynku, ale aby powstało
przedszkole Rada Gminy musi podjąć uchwałę o jego powołaniu.
Radny Stanisław Wiśniewski:
 Zwrócił się z prośbą do Kierownika Posterunku Policji w Starej Białej Zdzisława Dybca
z prośbą o partole policji w Wyszynie, ponieważ kierowcy jeżdżą z nadmierną prędkością po
drogach, po których dzieci chodzą do szkoły.
Kierownik Posterunku Policji w Starej Białej Zdzisław Dybiec obiecał zwrócenie szczególnej
uwagi policji na tę drogę, jak i na drogę w Nowej Białej.
Sołtys Bronowa-Zalesia Bogdan Jachimowicz:
 Poprosił, aby patrol policji zwrócił uwagę na kierowców jeżdżących z nadmierną prędkością
na drogach w Bronowie-Zalesiu i w Starym Draganiu.
Radny powiatu płockiego Marcin Piotrowski:
1. Zwrócił uwagę na sukces Rady Powiatu w Płocku, jakim jest podjęcie uchwały o powołaniu
pierwszej w powiecie płockim placówki opiekuńczo – wychowawczej dla dzieci. Dzięki temu
dzieci tam kierowane nie będą umieszczane w placówkach na terenie innych powiatów
i będą miały szanse utrzymać kontakt ze swoją rodziną biologiczną.
2. Pozytywnie ocenił akcję odśnieżania dróg prowadzoną przez ZDP w trudnych warunkach.
Ponieważ dał się zauważyć brak sprzętu, ZDP zakupi na przyszłą zimę ciężki sprzęt do
odśnieżania.
O godz. 10.20 Przewodniczący Rady zarządził 30 minutową przerwę w obradach.
O godz. 10.50 wznowiono obrady.
Podczas przerwy salę obrad opuścili radny Włodzimierz Kajkowski oraz Kierownik
Posterunku Policji w Starej Białej Zdzisław Dybiec.
Ad. 7.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara
Biała w 2014 roku.
Stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosił o zabieranie głosu w tej
sprawie.
Po wyczerpaniu listy mówców i wobec braku wniosków formalnych ze strony radnych,
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 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 221/XXVIII/14 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
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bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Biała
w 2014 roku (uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 8.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego
obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie w celu przeprowadzenia wyborów
posłów do Parlamentu Europejskiego
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 222/XXVIII/14 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu
Pomocy Społecznej w Brwilnie w celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu
Europejskiego (uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 9.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie określenia wymagań,
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych 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 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 223/XXVIII/14 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
na terenie gminy Stara Biała (uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 10.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosił o zabieranie głosu w tej
sprawie.
Wójt wyjaśnił pokrótce zasady opracowania taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie
ścieków. Następnie potwierdził, że zostały one sporządzone zgodnie z obowiązującymi
przepisami, a koszty związane ze świadczeniem usług zostały zweryfikowane pod względem
celowości ich ponoszenia.
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,
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„przeciw” 1 radny
„wstrzymało się” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy wymaganą większością głosów (12
głosami „za”) podjęła Uchwałę Nr 224/XXVIII/14 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (uchwała w załączeniu do
protokółu).
Ad. 11.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosił o zabieranie głosu w tej
sprawie.
Po wyczerpaniu listy mówców, w tym również sołtysów, i wobec braku wniosków ze strony
radnych, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
Wynik głosowania: „za” 11 radnych,
„przeciw” 1 radny
„wstrzymał się” 1 radny
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy wymaganą większością głosów (11
głosami „za”) podjęła Uchwałę Nr 225/XXVIII/14 w sprawie nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki (uchwała
w załączeniu do protokółu).
Ad. 12.
Przewodniczący Rady stwierdził, że radni otrzymali wcześniej Raport z wykonania w 2013
roku zadań z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, po czym pokrótce go omówił.
Następnie zapytał, czy radni mają uwagi lub pytania do przedstawionego Raportu.
Wobec braku uwag i pytań przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. 13.
Przewodniczący Rady stwierdził, że radni wcześniej otrzymali Sprawozdanie z realizacji
„Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
Gminy Stara Biała na lata 2011-2013” w 2013 roku przygotowane przez Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzatę Wiśniewską-Klimczewską.
Ad. 14.
Przewodniczący Rady stwierdził, że radni otrzymali wcześniej Sprawozdanie z realizacji
„Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 – 2015” w 2013 roku przygotowane
przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała Małgorzatę WiśniewskąKlimczewską.
Ponieważ Kierownik GOPS Małgorzata Wiśniewska-Klimczewska w dniu dzisiejszym nie mogła
być obecna na Sesji Rady Gminy, została zaproszona na posiedzenie Komisji Polityki
Społecznej w dniu 18 marca br., celem udzielenia odpowiedzi na pytania radnych odnośnie
przedstawionych sprawozdań.
Radny Mariusz Downarowicz, jako jeden z inicjatorów powołania Stowarzyszenia na Rzecz
Inicjatyw Społecznych „Pomóżmy sobie wspólnie” z siedzibą w Białej, zaprosił do udziału
w pracach Stowarzyszenia, którego celem jest działanie na rzecz niesienia pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans dzieci z rodzin problemowych.
Najbliższe spotkanie odbędzie się 18 marca br. o godz. 16.00 w szkole w Maszewie Dużym.
Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
8/9

Ad. 15.
W punkcie zapytania i wolne wnioski głos zabrali:
Przewodniczący Rady przypomniał, że wraz z zaproszeniami na dzisiejszą sesję radni
otrzymali druki oświadczeń majątkowych, które – kompletnie wypełnione i podpisane - należy
złożyć do dnia 30 kwietnia br.
Radny Piotr Rutkowski:
 Zapytał, czy można zamieścić na stronie internetowej gminy druki oświadczeń majątkowych
radnych w wersji elektronicznej, tak aby były jednakowe dla wszystkich radnych i aby je
można było wypełnić za pomocą komputera.
Przewodniczący Rady:
 Druki oświadczeń majątkowych są jednakowe dla wszystkich radnych w całej Polsce. Takie
też obowiązujące druki otrzymali radni. Należy je przekazać w wersji papierowej, nie
e-mailem.
Sołtys Ulaszewa Leszek Majczyna:
 Zapytał, czy do wakacji br. uda się wymusić na właścicielach zaniedbanych działek
w Ludwikowie ich uporządkowanie. Jeśli nie, to chciałby to zrobić to w ramach sołectwa.
 Podziękował za zamieszczenie na stronie internetowej gminy formularza dotyczącego
infrastruktury drogowej, za pomocą którego mieszkańcy mogą zgłosić potrzebę naprawy
oświetlenia ulicznego, problem z przejezdnością drogi itp.
Sołtys Bronowa-Zalesia Bogdan Jachimowicz:
 Poprosił o zabranie pozostałości zniszczonej wiaty z przystanku autobusowego
w Bronowie-Zalesiu. Poinformował, że właściciele pobliskiej palarni kawy są gotowi
skierować monitoring częściowo i na wiatę, celem jej ochrony przed zniszczeniem.
 Poprosił o wybudowanie drogi od Bronowa-Zalesia do granicy gminy w kierunku Żukowa.
Przewodniczący Rady:
 Podziękował sołtysowi Bogdanowi Jachimowiczowi za inicjatywę mającą ochronić
przystanek przed zniszczeniem.
 Zaproponował, aby zdemolowane wiaty przystanków autobusowych zostały zastępowane
przez słupy z tabliczką z rozkładem jazdy.
Radny Władysław Mikołajczyk:
 Poprosił radnego powiatu płockiego Marcina Piotrowskiego o naprawę drogi powiatowej
w Nowych Proboszczewicach na granicy z Kruszczewem.
Ad. 16.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXVIII
Sesji Rady Gminy Stara Biała.
Przewodniczący Rady
/-/Jan Wrześniewski
Protokołowała
Bożena Guzanek
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