P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/14
z obrad XXIX Sesji Rady Gminy Stara Biała,
która odbyła się w dnia 10 kwietnia 2014 r.

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

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Informacja nt. porządku obrad.
Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.
Sprawozdanie przewodniczących komisji o pracach między sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara
Biała na lata 2014-2020.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Białą na 2014 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego gminy Stara Biała.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Maszewo, gminy
Stara Biała.
11. Podjecie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Nowa Biała,
gminy Stara Biała.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Stara
Biała na lata 2014-2018.
13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Przedszkola w Nowych Proboszczewicach.
14. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Srebrna (dz. nr 53/2).
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Srebrna (dz. nr 27/3
i dz. nr 50/2).
16. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Gminy Stara
Biała.
17. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
18. Zapytania i wolne wnioski.
19. Zakończenie obrad.
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XXIX Sesja Rady Gminy Stara Biała odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Rozpoczęła się o godz. 9.10 i zakończyła o godz. 13.00.
Ustawowa liczba radnych wynosi 15 osób.
Listy obecności w załączeniu do protokołu.
Ad. 1.
Sesję otworzył i przewodniczył jej Jan Wrześniewski – Przewodniczący Rady Gminy.
Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum,
wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Przewodniczący Rady przywitał wszystkich uczestników przybyłych na sesję: radnych,
sołtysów i zaproszonych gości.
Ad. 2.
Przewodniczący Rady stwierdził, że radni wraz z zaproszeniami otrzymali projekt porządku
obrad. Następnie złożył wniosek, aby – z powodu chwilowej nieobecności Wójta spowodowanej
ważnymi sprawami służbowymi – punkt 4 porządku posiedzenia przenieść przed punkt 18.
„Zapytania i wolne wnioski” i rozpatrzyć jako punkt 17, zmieniając odpowiednio kolejność
pozostałych punktów. Zapytał, czy są inne wnioski do proponowanego porządku obrad.
Przewodniczący Rady, wobec braku innych wniosków, poddał pod głosowanie zgłoszony przez
siebie wniosek.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosów „za”) przyjęła
wniosek w sprawie zmiany kolejności porządku obrad, który obecnie 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 przewodniczących komisji o pracach między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara
Biała na lata 2014-2020.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Białą na 2014 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego gminy Stara Biała.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Maszewo, gminy Stara
Biała.
11. Podjecie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Nowa Biała, gminy
Stara Biała.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Stara Biała na lata
2014-2018.
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13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Przedszkola w Nowych Proboszczewicach.
14. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Srebrna (dz. nr 53/2).
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Srebrna (dz. nr 27/3 i dz.
nr 50/2).
16. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Gminy Stara Biała.
17. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
18. Zapytania i wolne wnioski.
19. 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 XXVIII sesji Rady Gminy. Następnie udzielił głosu radnemu Piotrowi
Rutkowskiemu, który zgłosił następujące uwagi do protokółu:
 Wyraził opinię, że protokóły powinny być bardziej rozbudowane i dokładnie odzwierciedlać
przebieg obrad. W jego przypadku nie przytoczono wypowiedzi w punktach porządku obrad:
10. – dot. uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę i ścieki, 11. – dot. funduszu
sołeckiego i 12. – dot. Raportu z wykonania w 2013 r. zadań z Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii. Poprosił o przytaczanie w protokółach wszystkich wypowiedzi,
również tych, które dotyczą podejmowanych uchwał.
Przewodniczący Rady przypomniał, że Rada wielokrotnie rozważała, jak ma wyglądać protokół
z obrad sesji. Najważniejszy w nim jest wynik głosowania. Jeśli ktoś chciałby poznać każdy
szczegół przebiegu sesji może zapoznać się z nagraniem, które udostępni pracownik ds.
obsługi rady. Poza tym sesje są nagrywane przez sołtysa Leszka Majczynę i dostępne na
stronie sołectwa Ulaszewo. Odnośnie zarzutu o nieumieszczenie wypowiedzi radnego Piotra
Rutkowskiego z pkt. 14 porządku obrad przypomniał, że aby umożliwić uzyskanie odpowiedzi
na jego pytania, Pani Wiśniewska-Klimczewska (nieobecna na XXVIII sesji) została zaproszona
na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, na której udzieliła odpowiedzi na wszystkie pytania
radnego. Natomiast protokół nie musi odzwierciedlać każdej wypowiedzi „słowo w słowo”.
Zapowiedział, że przyjrzy się tej sprawie i zobaczy, co można na przyszłość zrobić.
Radny Piotr Rutkowski stwierdził, że nie jest za tym, aby każda wypowiedź była przytaczana
„słowo w słowo”, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby nagrania z przebiegu sesji Rady
Gminy w formie zapisu fonii były umieszczane na stronie internetowej gminy.
Radny Władysław Mikołajczyk poparł stanowisko radnego Piotra Rutkowskiego
zauważając, że Rada najpierw dyskutuje nad problemem, a dopiero później podejmuje uchwałę.
Mieszkańcy powinni mieć możliwość poznać stanowisko radnego w danej sprawie nie tylko
z nagrania z Internetu. Proponuje w protokóle przytaczać nazwiska radnych przeciwnych
podjęciu uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Włodzimierz Kajkowski zauważył, że należy dyskutować nad
tym, jakie mają być protokóły. Proponuje, aby skrótowo podawać w nich, który radny zabierał
głos za, a który przeciw podjęciu uchwały, co będzie stanowiło dla mieszkańców informację, jak
zachował się radny, który ich reprezentuje.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby w protokóle – poza wynikiem głosowania –
odnotować, kto zabrał głos w dyskusji, kto był przeciw uchwale a kto się wstrzymał od głosu.
Radny Piotr Rutkowski wypowiedział się za przytaczaniem pełnej wypowiedzi radnych, jak
również dopuszczaniem do głosu sołtysów, jako przedstawicieli mieszkańców,
przed
głosowaniem uchwał w ważnych dla mieszkańców sprawach.
Radny Wojciech Żółtowski zauważył, że na poprzedniej Sesji Rady Gminy zabierał głos
w dyskusji w sprawie podejmowanych uchwał, co nie zostało przytoczone w protokóle.
Przewodniczący Rady zauważył, że wnioski w sprawie zmiany treści protokółu należy składać
najpóźniej do rozpoczęcia sesji Rady Gminy, tak aby był czas na uzupełnienie protokółu.
Natomiast odnośnie dopuszczania do głosu sołtysów, o co wystąpił radny Rutkowski,
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stwierdził, że to radny powinien kontaktować się z sołtysem, aby poznać zdanie mieszkańców
w konkretnej sprawie, a nie czekać na to, co sołtys podpowie mu na sesji.
Radny Władysław Mikołajczyk wyraził opinię, że sołtys ma prawo zabrać głos w każdej
sprawie, z wyjątkiem interpelacji i zapytań radnych.
Sołtys Ulaszewa Leszek Majczyna:
 Wyraził zadowolenie, że wcześniej przeforsował nagrywanie sesji Rady Gminy.
Zaproponował rozwiązanie dyskutowanej sytuacji, tj. aby nagrywanie sesji Rady Gminy
przejął Urząd Gminy, co pozwoli mieszkańcom łatwiej zapoznać się z jej przebiegiem.
Przewodniczący Rady zauważył, że sołtys Majczyna nie miał żadnych problemów ze strony
Rady czy Urzędu Gminy, aby nagrywać przebieg sesji Rady Gminy. Natomiast odnośnie zmian
sposobu protokółowania, o ile są rozsądne, mogą być wprowadzone, ale tak, aby nie przeczyć
wcześniejszym ustaleniom. Prosi o konkretne wnioski, które po przegłosowaniu mogą zostać
wprowadzone.
Następnie, wobec braku kolejnych wystąpień, poddał pod głosowanie projekt protokółu z sesji.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 14 radnych
„przeciw” 1 radny
„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XXVIII Sesji Rady Gminy przyjęto wymaganą
większością głosów (14 głosów „za”).
Ad. 4.
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 była analiza ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
W sprawach różnych Komisja:
 Zapoznała się z projektami uchwał przygotowanymi na najbliższą sesję Rady Gminy,
w szczególności dotyczących zagospodarowania przestrzennego gminy.
 Rozważała podania złożone przez trzech przedsiębiorców w sprawie umorzenia zaległości
podatkowych.
Komisja Budżetowa spotkała się jeden raz. Przewodniczący Komisji Mariusz Downarowicz
omówił tematykę posiedzenia, którą było bieżące utrzymanie dróg ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymania zimowego w sezonie 2013/2014
W sprawach różnych Komisja m.in.:
 Zapoznała się z pokrótce z projektami uchwał przygotowanymi na najbliższą sesję Rady
Gminy,
 Wypowiedziała się pozytywnie o propozycji przedstawionej przez Wójta dotyczącej podziału
na dwa etapy budowy ulic: Różanej, Słowackiego i Wspólnej w Maszewie Dużym
i w Mańkowie.
Komisja Polityki Społecznej spotkała się jeden raz. Przewodniczący Komisji Andrzej
Wojciechowski omówił tematykę posiedzenia:
1. Funkcjonowanie podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Gminy Stara Biała.
2. Zaopiniowanie programu w zakresie profilaktyki zdrowotnej na 2014 rok finansowanej
z budżetu Gminy Stara Biała.
W sprawach różnych m.in.:
 Kierownik GOPS Małgorzata Wiśniewska-Klimczewska omówiła pokrótce zadania asystenta
rodziny oraz udzieliła odpowiedzi na pytania radnego Piotra Rutkowskiego dotyczące
sprawozdań GOPS przedstawionych podczas XXVIII 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. 5.
Głos zabrali:
Radny Piotr Rutkowski zapytał:
 Na jakim etapie jest tworzenie dokumentacji dotyczącej przydomowych oczyszczalni
ścieków?
 Kiedy zostaną ustawione witacze, np. w Bronowie-Zalesiu i w Nowym Trzepowie; czy
zostały już zakupione i czy zaplanowane do realizacji w 2014 r. zostaną wykonane.
 Kiedy zostaną naprawione wiaty przystankowe, w tym wiata w Bronowie-Zalesiu koło palarni
kawy?
 Kiedy zostanie załatwiona sprawa odłowienia dwóch psów, którą zgłaszał do Urzędu Gminy
i czy została podpisana umowa ze Schroniskiem dla zwierząt w sprawie przyjmowania
i przetrzymywania bezdomnych psów?
Radny Stanisław Wiśniewski:
 Zapytał, na jakim etapie jest projekt budowy kanalizacji w Ludwikowie i Wyszynie.
Radny powiatu płockiego Marcin Piotrowski:
1. Poinformował o możliwości powstaniu warsztatów terapii zajęciowej dla osób
niepełnosprawnych powyżej 18. roku życia, również z terenu Gminy Stara Biała. Warsztaty
podlegają Starostwu i są w 90% dofinansowane. Dzięki tym warsztatom osoby
niepełnosprawne mają szanse zostać przyuczone do wykonywania różnych zawodów.
2. Poinformował, że oznaczanie drzew do wycinki przy drodze pomiędzy Nowym Draganiem
a Starą Białą ma się rozpocząć od najbliższego poniedziałku.
Radny powiatu płockiego Marek Moderacki:
1. Zauważył, że na terenie gminy Stara Biała jest prowadzonych dużo inwestycji drogowych na
drogach powiatowych, choć nie wszystkie przebiegały bez trudności.
2. Poinformował, że przeciąga się rozbudowa DPS w Brwilnie, który powinien być zakończony
w czerwcu br.
3. Stwierdził, że radni powiatowi po to przychodzą na sesje Rady Gminy, aby wysłuchać
problemów i pomóc w ich rozwiązaniu.
4. Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych złożył najlepsze życzenia dla obecnych i ich
rodzin.
Radny powiatu płockiego Lech Dąbrowski:
1. Przyłączył się do życzeń Wielkanocnych złożonych przez radnego Marka Moderackiego.
2. Stwierdził, że drogi powiatowe zaplanowane do realizacji na terenie Gminy Stara Biała będą
wykonane zgodnie z planem. Na początku będzie to droga w kierunku Kamionek, ale bez
zatok autobusowych, na które nie ma miejsca. Pieniądze przeznaczone na zatoki proponuje
się przeznaczyć na remont drogi w Bronowie-Zalesiu w kierunku Ciachcina.
3. Zwrócił uwagę, że wiele spraw jest ustalanych na bieżąco z Wójtem i pracownikami Urzędu
Gminy i trudno o nich wszystkich mówić podczas sesji. Dodał, że współpraca między
Starostwem a Urzędem Gminy układa się bardzo dobrze i chciałby, aby nadal tak było.
Sołtys Starych Proboszczewic Jan Sieradzki:
 Poprosił radnych powiatu płockiego o interwencję na piśmie w sprawie naprawy mostku na
rzece Wierzbicy w ciągu ul. Krótkiej, którą już wcześniej zgłaszał.
Sołtys Dziarnowa Andrzej Szpiek:
 Poprosił o naprawę drogi powiatowej biegnącej z Dziarnowa do Białej – na zakręcie drogi
znajduje się głęboki dół.
Wiceprzewodniczący Rady Włodzimierz Kajkowski:
 Poparł prośbę sołtysa Sieradzkiego w sprawie naprawy mostku w ciągu ul. Krótkiej.
 Poprosił radnych powiatowych o poparcie sprawy melioracji gruntów rolnych we wszystkich
odpowiednich instytucjach.
Odpowiedzi radnego powiatu płockiego Lecha Dąbrowskiego:
1. Mostek znajduje się w ciągu ulicy gminnej lub osiedlowej, nie powiatowej, więc w sprawie
jego naprawy należy zwrócić się do Wójta. Sprawa ta nie leży w kompetencji radnych
powiatowych. Wójt sam sobie poradzi w tej sprawie, a skoro nie zwraca się o pomoc do
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radnych powiatu, to znaczy, że tej pomocy nie potrzebuje. Uważa, że nie należy nie
proszonym wchodzić w kompetencje innych osób.
2. Odnośnie melioracji – sprawa ta nie należy do zadań własnych Powiatu ale do gminy, która
może ubiegać się o środki na ten cel. Powiat może się natomiast zająć spółkami wodnymi.
Każdy radny gminy ma takie same kompetencje jak radny powiatowy i sam może wystąpić
z interwencją. Natomiast on sam może wspomóc radnego gminy na jego prośbę.
Radny Wojciech Żółtowski:
 Wyjaśnił, że wody płynące są własnością Skarbu Państwa, w zarządzie Marszałka
Województwa, którego przedstawicielem w tych sprawach jest Oddział Melioracji. Sprawę
naprawy mostku należy zgłosić do Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku przy ul.
I Maja.
 Poprosił o postawienie bramek do gry w piłkę w parku i piłkochwytów od strony placu zabaw
dla dzieci w Białej.
 Poprosił o naprawę wiaty przystankowej w Białej koło Banku i postawienie nowej przy ul.
Poświętne.
Sołtys Starych Proboszczewic Jan Sieradzki:
 Wyjaśnił, że problem naprawy mostku, który nie jest w kompetencji Wójta, został zgłoszony
do odpowiedniej służby, która nic nie zrobiła w tej sprawie. A do radnych powiatowych
zwrócił się jedynie z grzeczną prośbą o pomoc w załatwieniu tej sprawy.
Radny powiatu płockiego Lech Dąbrowski zaproponował, aby sołtys Sieradzki złożył skargę na
bezczynność organów, które miały zająć się naprawą mostku.
Przewodniczący Rady sprostował wypowiedź radnego Dąbrowskiego wyjaśniając, że sprawa
melioracji nie jest zadaniem własnym gminy.
Radny powiatu płockiego Marcin Piotrowski przyznał rację sołtysowi Sieradzkiemu. Zauważył,
że radny powiatowy nie powinien zawężać swego działania jedynie do spraw powiatu, ale
również pomagać w załatwianiu innych spraw. Im więcej głosów tym większe
prawdopodobieństwo, że odpowiednia instytucja zajmie się problemem. Dodał, że w tej sprawie
jako obywatel może napisać pismo i złożyć je do Urzędu Marszałkowskiego.
Radny Piotr Rutkowski zauważył, że wcześniej Rada Gminy wspierała finansowo projekty
melioracji gruntów, przy udziale finansowym zainteresowanych rolników, np. w miejscowościach
Kowalewko, Kamionki, Stara Biała. Dodał, że jeśli nie będzie melioracji to dlatego, że gmina nie
chce w tym pomóc. Uważa, że trzeba zlecić wykonanie projektu melioracji na 250 – 400 ha.
Koszty melioracji przekraczają możliwości finansowe rolników. 600 zł za 1 ha dokumentacji,
które obecnie miałby dołożyć rolnik, to za dużo, adekwatną kwotą jest 100 zł za 1 ha
dokumentacji. Najtrudniej jest o środki na dokumentację, a nie na budowę. Proponuje dołożyć
mieszkańcom środki w formie dotacji celowej dla rolnika, co w sumie będzie kosztować gminę
0,5 mln zł.
Przewodniczący Rady:
 Przypomniał, że na ostatniej Sesji Rada Gminy przyznała 70% dofinansowania do
opracowania dokumentacji, za co otrzymała podziękowania. Uważa, że Rada Gminy zrobiła
to, co do niej należało, ale rolnik też musi ponieść koszty.
Radny Stanisław Wiśniewski:
 Zwrócił się do radnych powiatowych o oczyszczenie przepustu w drodze na granicy
Wyszyny i Mańkowa. Niedrożny przepust powoduje napełnianie się wodą przydrożnego
rowu, co z kolei powoduje niszczenie drogi.
Radny powiatu płockiego Lech Dąbrowski:
 Został zrobiony przegląd dróg powiatowych. Na ich bieżące utrzymanie potrzeba 7 mln zł,
na co nie stać Powiatu na dzień dzisiejszy. Drogi będą więc naprawiane sukcesywnie.
Stwierdził, że wszystkie drogi w powiecie są przejezdne, choć nie wszystkie w dobrym
standardzie. W Gminie Stara Biała drogi są w najlepszym stanie w powiecie płockim.
Starostwo ma dylemat: albo budować drogi , albo je remontować. Dlatego odmulanie rowów
i inne drobne prace są wykonywane na tyle, na ile wystarcza pieniędzy.

6/14

Radny Władysław Mikołajczyk:
 Poprosił o jak najszybsze naprawienie asfaltu na drodze biegnącej od Sikorza do Starego
Dragania, która na odcinku 200 m w Nowych Proboszczewicach jest w bardzo złym stanie.
Przewodniczący Rady złożył życzenia świąteczne radnym powiatowym, którzy po mającej
nastąpić przerwie opuszczą obrady.
O godz. 10.30 Przewodniczący Rady zarządził 30 minutową przerwę w obradach.
O godz. 11.00 wznowiono obrady.
Podczas przerwy salę obrad opuścili radni powiatu płockiego Lech Dąbrowski i Marek
Moderacki oraz kierownik Posterunku Policji w Starej Białej Zdzisław Dybiec.
Na obrady przybył Wójt.
Ad. 6.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2014-2020.
Stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosił o zabieranie głosu w tej
sprawie.
Wobec braku wniosków formalnych ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 226/XXIX/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Stara Biała na lata 2014-2020 (uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 7.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową
Gminy Stara Białą 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 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 227/XXIX/14 zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Białą na 2014 rok
(uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad.8.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie aktualności Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała.
Stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosił o zabieranie głosu w tej
sprawie.
Radny Piotr Rutkowski zapytał:
 Czy zapis w punkcie 5.3 dotyczy całej miejscowości Nowa Biała i czy projektowana zmiana
będzie korzystna dla mieszkańców i potencjalnych przedsiębiorców.
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Wójt odpowiedział, że pytanie jest przedwczesne, ponieważ projekt uchwały nie dotyczy zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale zawiera uwagi opiniującego
dokumenty planistyczne o potencjalnych możliwościach i potencjalnej konieczności zmian
mpzp.
Wobec braku dalszych pytań oraz wniosków ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 228/XXIX/14 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego gminy Stara Biała (uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 9.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Stara Biała
Stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosił o zabieranie głosu w tej
sprawie.
Wobec braku wniosków ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 229/XXIX/14 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała (uchwała
w załączeniu do protokółu).
Ad. 10.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru
wsi Maszewo, gminy Stara Biała.
Stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosił o zabieranie głosu w tej
sprawie.
Wobec braku wniosków ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 230/XXIX/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Maszewo, gminy Stara
Biała (uchwała w załączeniu do protokółu).
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Ad. 11.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części
obszaru wsi Nowa Biała, gminy Stara Biała.
Stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosił o zabieranie głosu w tej
sprawie.
Wobec braku wniosków ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 231/XXIX/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Nowa Biała, gminy
Stara Biała (uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 12.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla
Gminy Stara Biała na lata 2014-2018.
Stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosił o zabieranie głosu w tej
sprawie.
Wobec braku wniosków ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 232/XXIX/14 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Stara Biała na
lata 2014-2018 (uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 13.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie utworzenia Przedszkola
w Nowych Proboszczewicach
Stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosił o zabieranie głosu w tej
sprawie.
Wobec braku wniosków ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 233/XXIX/14 w sprawie utworzenia Przedszkola w Nowych Proboszczewicach
(uchwała w załączeniu do protokółu).
Radny Władysław Mikołajczyk podziękował Radzie Gminy i Wójtowi za podjęcie decyzji
w sprawie utworzenia przedszkola.
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Ad. 14.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m.
Srebrna (dz. nr 53/2).
Stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosił o zabieranie głosu w tej
sprawie.
Na pytanie radnego Piotra Rutkowskiego Wójt odpowiedział, że cena za 1 m2 gruntu
w przypadku uchwały z punktu 14 jak również z punktu 15 porządku obrad wynika z operatów
szacunkowych, jest negocjowana i wyniesie tyle, ile w przypadku innych nabywanych działek, tj.
nie więcej niż 5 zł za 1m2.
Na pytanie radnego Krzysztofa Paradowskiego Wójt wskazał położenie działek.
Wobec braku dalszych pytań oraz wniosków ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 234/XXIX/14 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Srebrna (dz. nr 53/2)
(uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 15.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m.
Srebrna (dz. nr 27/3 i dz. nr 50/2).
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 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 235/XXIX/14 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Srebrna (dz. nr 27/3 i dz. nr
50/2) (uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 16.
Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali wcześniej „Ocenę zasobów pomocy
społecznej na rok 2013 dla gminy Stara Biała” przygotowaną przez kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała Małgorzatę Wiśniewską-Klimczewską.
Następnie poprosił radnych o zadawanie pytań do przedstawionego dokumentu.
Radny Piotr Rutkowski stwierdził, że mimo zamożności gminy pomoc społeczna z roku na rok
wzrasta, będzie wzrastała i w kolejnych budżetach trzeba będzie przeznaczać na nią coraz
więcej pieniędzy.
Wójt odpowiedział, że sytuacja jest zupełnie odwrotna. Jak wynika z dokumentów GOPS liczba
rodzin, które korzystają z pomocy społecznej, jest coraz mniejsza. Natomiast z powodu
narzucania przez państwo dodatkowych zadań pomoc społeczna obejmuje bardzo szeroki
zakres działania, stąd wzrost kwot na ten cel.
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Przewodniczący Rady wypowiedział opinię, że GOPS działa bardzo dobrze. Mieszkańcy
potrzebujący pomocy otrzymują ją, a środki finansowe wydatkowane są właściwie.
Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu
porządku obrad.
Ad. 17.
Wójt Gminy wyjaśnił, że jego wcześniejsza nieobecność na posiedzeniu Rady Gminy
wyniknęła z zaproszenia do Urzędu Miasta Płocka na podpisanie porozumienia w sprawie
współpracy w ramach Regionalnego Instrumentu Terytorialnego. Obecnie współpraca obejmuje
miasto Płock, powiaty: płocki, gostyniński i sierpecki, miasta: Gąbin, Sierpc i Wyszogród oraz
gminy: Stara Biała, Słupno, Radzanowo, Nowy Duninów i Łąck. Następnie wyjaśnił pokrótce,
czym jest RIT. Dodał, że został on podzielony na dwa etapy; Gmina Stara Biała występuje
w pierwszym etapie, w którym są przewidziane dwie inwestycje jej dotyczące,
współfinansowane z funduszy unijnych:
1. Budowa układu komunikacyjnego zwiększającego dostępność terenów inwestycyjnych
w Maszewie Dużym i Nowej Białej. Koszt szacowany to 13 mln zł. Wydatki po stronie gminy
wystąpią od 2015 do 2020 roku.
2. Budowa ścieżki rowerowej, jako inwestycja towarzysząca, od granicy Płocka do granicy
Gminy Stara z gminą Brudzeń Duży wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 562. Koszt szacowany to
2,5 mln zł. W 2014 r. została przewidziana kwota 20 tys. zł. na działania związane z tą
inwestycją, w tym z pozyskaniem gruntów od mieszkańców. W tym przypadku nie będzie
konieczności zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości
Maszewa i Brwilna.
Wójt wyjaśnił, że w perspektywie lat 2014 – 2020 gmina nie ma możliwości samodzielnego
pozyskania środków inwestycyjnych z funduszy unijnych, jedynie w partnerstwie z innymi
gminami lub z miastem Płock.
Następnie Wójt złożył informację o pracach w okresie między sesjami:
 Została podpisana umowa na przebudowę mostu w Wyszynie. Wykonawcą będzie firma
Budmost z Płońska. Koszt budowy to ok. 126 tys. zł, łączny - około 135 tys. zł. Termin
realizacji 4 m-ce.
 W dniu dzisiejszym nastąpi podpisanie umowy na budowę ulic: Pięknej, Miłej i Wesołej
w Maszewie Dużym. Koszt budowy to ponad 1,3 mln zł. Wykonawcą będzie firma Darbud.
Termin wykonania 4 m-ce.
 Budowa ulic: Różanej, Słowackiego i Wspólnej w Maszewie Dużym i Mańkowie została
z powodu braku środków na całą inwestycję – ok. 1,5 mln zł - podzielona na dwa etapy.
W 2014 r. proponuje wykonać fragmenty ulic Różanej i Słowackiego pomiędzy ulicami
Działkową i Wspólną.
 Na stronie internetowej gminy ukazała się informacja o przetargu na budowę drogi „na
wygon” w Maszewie.
 Budowa „ceówki w Brwilnie – w przyszłym tygodniu powinno zostać wydane pozwolenie na
budowę.
 Od 16 kwietnia zmienia się prawo zamówień publicznych zwiększające z 14 tys. do 30 tys.
euro próg, do którego nie ma obowiązku stosowania procedury przetargowej. Pozwoli to
w trybie bezprzetargowym zlecić budowę skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką
w Maszewie, którego szacunkowy koszt wyniesie ok. 70 tys. zł.
 Został rozstrzygnięty przetarg na budowę placu zabaw w Centrum Sportowym Wierzbica,
z dofinansowaniem z programu Leader+. Koszt budowy 73 tys. zł. Wykonawcą będzie firma
„Magiczna tęcza”.
 Została podpisana umowa na dostawę pomocy dydaktycznych dla szkół z terenu gminy na
kwotę ok. 140 tys. zł. za środki unijne i z budżetu państwa. Jest to projekt „Lepszy start
w edukacyjną przyszłość” współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 Zostały otworzone i są sprawdzane oferty na remont świetlicy w Kamionkach. Koszt
przedsięwzięcia wyniesie poniżej 110 tys. zł. Środki będą pochodzić z programu Leader+.
 Trwają prace porządkowe w parku w Nowych Proboszczewicach.
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 Trwa rozbudowa budynku szkoły w Maszewie Dużym. Przewidywany termin zakończenia do 30 czerwca br. 6 nowych sal lekcyjnych pozwoli na wyeliminowanie drugiej zmiany.
 Odnośnie budowy przedszkola – na dzisiejszej sesji został przegłosowany projekt uchwały
w sprawie utworzenia przedszkola. Przewiduje się rozpoczęcie jego funkcjonowania na
1 listopada lub 1 października br. Rekrutacja dzieci odbędzie się prawdopodobnie
w czerwcu br., aby można było określić potrzebną ilość pracowników.
 Trwa procedura związana z regulacją pasa drogowego w Starych Proboszczewicach.
 Wójt poinformował, że w najbliższym czasie zostanie zamknięty most i droga w Srebrnej, co
spowoduje trudności komunikacyjne w tym rejonie.
 Poinformował, że 12 kwietnia br. o godz. 12.30 na Starym Rynku w Płocku w ramach
Jarmarku Wielkanocnego wystąpi Gminna Orkiestra Dęta.
Przewodniczący Rady poprosił o zadawanie pytań do sprawozdania Wójta.
Radny Marek Moderacki:
 Zapytał, czy wiadomo już jak – w związku z remontem mostu w Srebrnej - będą kursowały
autobusy linii 5 i 17.
Odpowiedź Wójta:
 Za tymczasową organizację ruchu drogowego odpowiada wykonawca tej inwestycji. Sprawa
ta nie została jeszcze ustalona.
Przewodniczący Rady poprosił Wójta o odpowiedź na pytania i interpelacje radnych:
Na pytania radnego Piotra Rutkowskiego:
 Odnośnie przydomowych oczyszczalni ścieków – program jest przygotowywany, ale nie ma
możliwości 100% dofinansowania. Obecnie istnieje szansa uzyskać do 85% pożyczki
z WFOŚiGW. Problemem pozostaje co najmniej 15% kosztów. Natomiast RIO stoi na
stanowisku, że gmina nie może udzielić dotacji wprost osobie fizycznej Taka sama sytuacja
jest w przypadku utylizacji azbestu.
 Odnośnie witaczy – zostały już uzgodnione ze Starostwem i oznaczone z wykonawcą
miejsca ustawienia witaczy: przy drodze wojewódzkiej w Maszewie oraz przy drodze
powiatowej w Bronowie-Zalesiu. Pozostałe trzy lokalizacje będą realizowane niezwłocznie.
 Odnośnie wiat przystankowych – w najbliższym czasie zostaną one komisyjnie sprawdzone
w celu ustalenia stopnia ich zdewastowania, konieczności remontów lub montażu nowych.
 Odnośnie psów bezpańskich – zgodnie z umową pomiędzy Sitą sp. z o.o. a ZGRP, która
będzie wkrótce podpisana, gmina ma zapewnione w Schronisku tylko 3 boksy dla psów
bezpańskich, co rocznie ma kosztować ponad 30 tys. zł.
Na pytanie radnego Stanisława Wiśniewskiego:
 Kanalizacja jest projektowana, dokumentacja powinna powstać do początku czerwca br.
Prezes Zarządu Spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Sp. z o.o dopowiedział, że
projektantka kończy wrysowywanie kanalizacji na aktualne mapy. W poniedziałek ma
nastąpić wstępne omówienie projektu.
Odnośnie spraw poruszonych przez radnego powiatu płockiego Marcina Piotrowskiego Wójt
przyznał, że interwencja radnego pomogła i drzewa przy drodze od Nowego Dragania do
Kruszczewa zostały oznakowane do wycięcia, które jednak musi wykonać gmina.
Odnośnie sprawy poruszonej przez radnego powiatu płockiego Lecha Dąbrowskiego – poprosił
go o interwencję w sprawie pozyskania pieniędzy na remont drogi w Bronowie-Zalesiu
w kierunku Ciachcina.
Na sprawę poruszoną przez sołtysa Starych Proboszczewic Jana Sieradzkiego:
 Sprawa była zgłaszana i sprawdzona w ubiegłym roku. Należy ona do Wojewódzkiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku, która się nią
zajmie. Odbyło się wspólne spotkanie w terenie zainteresowanych stron. Wójt obiecał, że
jeśli będzie taka potrzeba i trzeba będzie monitować, Urząd Gminy to zrobi.
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Na sprawy poruszone przez radnego Wojciecha Żółtowskiego:
 Odnośnie bramek i piłkochwytu – po pierwszym koszeniu trawy zostanie komisyjnie
sprawdzony jej stan i będzie można ją użytkować, wtedy bramki i piłkochwyty zostaną
ustawione.
 Odnośnie wiat przystankowych – odpowiedź została udzielona wcześniej.
Na sprawę melioracji gruntów rolnych poruszoną przez Wiceprzewodniczącego Rady
Włodzimierza Kajkowskiego:
 Do Ministerstwa Rozwoju Wsi oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów został
wysłany projekt uchwały w sprawie udzielenia spółkom wodnym dotacji z budżetu gminy na
działania bieżące i inwestycyjne. Po jego uzgodnieniu Rada Gminy może podjąć uchwałę
w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie projektu melioracji. Wójt podkreślił, że wykonanie
melioracji nie należy do zadań własnych gminy, ale do samorządu województwa i jest
realizowane z budżetu państwa lub ze środków unijnych. Rolnicy otrzymają pomoc, ale musi
być ona zgodna z przepisami. Przewiduje wykonywanie dokumentacji etapami, w I etapie
byłoby to 150 ha.
O godz. 12.30 salę obrad opuścił radny Wojciech Żółtowski.
Radny Piotr Rutkowski:
 Zapytał, w którym miesiącu zostanie ogłoszony przetarg na budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków.
 Stwierdził, że chociaż melioracja nie jest zadaniem własnym gminy, to spodziewa się
pomocy gminy w tej sprawie, np. wykonanie dokumentacji technicznej.
Odpowiedź Wójta:
 Obecnie nie można określić daty ogłoszenia przetargu, ponieważ najpierw trzeba znaleźć
pieniądze na ten cel, a będzie to ok. 1,5 mln zł.
Ad. 18.
W punkcie zapytania i wolne wnioski głos zabrali:
Radny Władysław Mikołajczyk:
 Zapytał, czy szkoła w Starych Proboszczewicach i przedszkole w Nowych
Proboszczewicach utworzą jeden zespół, czy będą istniały jako odrębne jednostki
organizacyjne. Problemem może być adresowanie korespondencji.
 Zauważył, że jest duże zainteresowanie pracą w przedszkolu. Gdzie te osoby mają składać
podania?
Sołtys Ulaszewa Leszek Majczyna:
 Zapytał, czy gmina zajmie się sprzątnięciem działek należących do Zakładu
Energetycznego, czy ma to zrobić sołectwo.
 Zapytał, czy prawdą jest, że pętla autobusowa w Wyszynie ma być przeniesiona na
skrzyżowanie dróg na granicy Ulaszewa i Ludwikowa?
 Poprosił o sprzątnięcie śmieci pozostawianych przez mieszkańców w rowach przydrożnych.
Odpowiedzi Wójta:
Na pytania radnego Władysława Mikołajczyka:
 Przedszkole w statucie ma adres: 09-412 Nowe Proboszczewice, ul. Floriańska 20.
Obecnie są to dwie oddzielne placówki oświatowe, drugą jest Zespół szkół w Starych
Proboszczewicach. W przyszłości mogą one działać jako zespół lub jednostki odrębne,
sprawy te są analizowane od strony prawnej i finansowej.
 Najpierw trzeba przeprowadzić nabór dzieci do przedszkola, aby zorientować się, ilu
pracowników trzeba zatrudnić. Następnie albo zostanie powołany p.o. dyrektora, albo
zostanie przeprowadzony konkurs na dyrektora, który zajmie się kompletowaniem załogi.
O godz. 12.40 salę obrad opuścili radni: Grażyna Figiel-Bętlejewska i Mariusz
Downarowicz.
Na sprawy poruszone przez sołtysa Ulaszewa Leszka Majczynę:
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 Zakład Energetyczny zamierza sprzedać działki i jeżeli cena będzie atrakcyjna gmina być
może je kupi. Porządkowanie działek rozpocznie się po rozpoczęciu wegetacji roślin.
 Odnośnie przeniesienia pętli autobusowej – KM Płock uważa, że z uwagi na
bezpieczeństwo dzieci należy pętlę przenieść w inne miejsce.
 Gmina zbiera śmieci z rowów przy wszystkich drogach biegnących przez tereny gminy,
następnie są one zabierane przez zarządcę drogi.
Wójt wyjaśnił pokrótce różnice pomiędzy przedszkolem prywatnym a publicznym. Poinformował,
że nieprawdą jest, co sądzi jeden z sołtysów, że przedszkole w Nowych Proboszczewicach
będzie dwa razy droższe od przedszkola w Wyszynie, ponieważ zgodnie z przepisami za
5 pierwszych godzin pobytu dziecka w przedszkolu rodzice nic nie płacą, a za każdą następną
godzinę nie więcej niż 1 zł i nie można tej kwoty zwiększyć.
Sołtys Starych Proboszczewic Jan Sieradzki podziękował za wyczyszczenie rowu przy ul.
Mazowieckiego.
Radny Marek Krajewski zapytał:
 Na jakim etapie jest budowa ul. Malinowej?
 Na jakim etapie jest budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Lipnowskiej z ul.
Szkolną?
Odpowiedzi Wójta:
 Została wykonana dokumentacja, budowa powinna zostać wykonana w ciągu 2 miesięcy.
 Odnośnie budowy sygnalizacji świetlnej – w dalszym ciągu gmina próbuje powrócić do tej
sprawy i przekonać zarządcę drogi o konieczności ustawienia sygnalizacji świetlnej w tym
miejscu.
Sołtys Maszewa Stanisław Więckowski:
 Zapytał, kiedy rozpocznie się budowa drogi „na wygon”.
Odpowiedź Wójta:
 Termin składania ofert upływa 25 kwietnia br., więc budowa powinna się zacząć na
przełomie maja i czerwca.
Radny powiatowy Marcin Piotrowski zapewnił, że przy innym rozdziale środków finansowych
Starostwo znalazłoby więcej pieniędzy na sprawy związane z drogami.
Przewodniczący Rady:
 Przypomniał, że 30 kwietnia mija termin złożenia oświadczeń majątkowych za 2013 r.
 W imieniu własnym i Wiceprzewodniczącego Rady Włodzimierza Kajkowskiego złożył
wszystkim obecnym i ich rodzinom życzenia szczęśliwych Świąt Wielkanocnych.
Ad. 19.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXIX
Sesji Rady Gminy Stara Biała.
Przewodniczący Rady
/-/Jan Wrześniewski
Protokołowała
Bożena Guzanek
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