P R O T O K Ó Ł Nr XXX/14
z obrad XXX Sesji Rady Gminy Stara Biała,
która odbyła się w dnia 29 maja 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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara
Biała na lata 2014 – 2020.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Białą na 2014 rok.
9. Podjecie uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej
z budżetu Gminy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej
rozliczania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu
w Wyszynie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Wyszynie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych
w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich
przyznawania.
14. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów w obrębie geodezyjnym Kruszczewo.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stara Biała do
partnerstwa w ramach realizacji projektu pn.: „Współpraca w ramach Obszaru
Funkcjonalnego Aglomeracji Płock kluczem do zintegrowanego rozwoju
subregionu”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Przedszkola w Nowych
Proboszczewicach.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Zakończenie obrad.
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XXX Sesja Rady Gminy Stara Biała odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Rozpoczęła się o godz. 9:10 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 15 radnych, co stanowi quorum,
wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Przewodniczący Rady przywitał wszystkich uczestników przybyłych na sesję: radnych,
sołtysów i zaproszonych gości.
Ad. 2.
Przewodniczący Rady stwierdził, że radni wraz z zaproszeniami otrzymali projekt porządku
obrad. Zapytał, czy są wnioski do proponowanego porządku obrad.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Informacja nt. porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie przewodniczących komisji o pracach między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara
Biała na lata 2014 – 2020.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Białą na 2014 rok.
9. Podjecie uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej
z budżetu Gminy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej
rozliczania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu
w Wyszynie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Wyszynie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania.
14. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów w obrębie geodezyjnym Kruszczewo.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stara Biała do
partnerstwa w ramach realizacji projektu pn.: „Współpraca w ramach Obszaru
Funkcjonalnego Aglomeracji Płock kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Przedszkola w Nowych
Proboszczewicach.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Zakończenie obrad.
Wobec braku wniosków do przedstawionego porządku obrad Przewodniczący Rady przeszedł
do kolejnego punktu posiedzenia.
Ad. 3.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że radni wraz z zaproszeniami otrzymali projekt
protokołu z posiedzenia XXIX sesji Rady Gminy. Następnie stwierdził, że do rozpoczęcia Sesji
radni nie wnieśli uwag i zastrzeżeń do protokółu. Poprosił o opinię na temat protokółu.
Wiceprzewodniczący Rady Włodzimierz Kajkowski wyraził opinię, do której przyłączył się
radny Piotr Rutkowski, że protokół jest sporządzony zgodnie z ich oczekiwaniami i że radni
jednak chcieliby, aby protokóły zawierały wszystkie ich wypowiedzi.
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Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt protokółu z sesji.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XXIX Sesji Rady Gminy przyjęto jednogłośnie
(15 głosów „za”).
Ad. 4.
Wójt Gminy złożył informację o pracach w okresie między sesjami:
 Zachęcił do zapoznania się z wynikami wyborów do Parlamentu Europejskiego
zamieszczonymi na stronie internetowej PKW oraz poinformował pokrótce o wynikach
głosowania na terenie Gminy Stara Biała.
 Poinformował, że rozpoczął się remont mostu na rzece Wierzbicy w miejscowości Srebrna,
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 559. Objazdy autobusów linii nr 5 i 17 zostały wyznaczone
przez miejscowość Kowalewko. Spowodowało to wydłużenie trasy linii nr 17 i w związku
tym wzrost kosztów za komunikację o ok. 80 tys. zł. Wprowadzona będzie tu czasowa
zmiana organizacji ruchu w celu wyeliminowania przejazdu pojazdów o wadze powyżej 8 t.
Most ma być zbudowany do końca 2014 r.
 Rozpoczęła się budowa fragmentów ulic Różanej i Słowackiego pomiędzy ulicami
Działkową i Wspólną w Maszewie Dużym. Przewidywane wydatki na tę inwestycję są
mniejsze o 125 tys. zł i wyniosą ok. 350 tys. zł. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo
Transportowo-Remontowe „TRANSERWIS”
 Trwa budowa ulic Pięknej, Miłej i Wesołej w Maszewie Dużym. Wykonawcą jest firma
Darbud.
 Propozycje zmian budżetu, które są zawarte w projekcie uchwały przygotowanej na
dzisiejszą Sesję, dotyczą m.in.:
 Zwiększenia o 305 tys. zł wydatków na budowę drogi wewnętrznej w Brwilnie,
 Zwiększenia o 210 tys. zł na budowę drogi „na wygon” w Maszewie. Ta inwestycja
będzie prowadzona etapami. Część mieszkańców protestuje przeciwko wycince drzew
oraz budowie rowów. Ze względu na szerokość drogi w przyjętym projekcie, drzewa
powinny zostać wycięte.
 Zwiększenia o 42 tys. zł. wydatków na budowę zespołu rekreacyjno-sportowego
w Białej związane z montażem dwóch bramek do mini piłki nożnej i budową

 piłkochwytu od strony placu zabaw oraz przebudową linii średniego napięcia.
 Zwiększenia wydatków o 50 tys. zł na budowę zespołu rekreacyjno-wypoczynkowego
w Nowych Proboszczewicach na roboty wykończeniowe.
 Do zrealizowania pozostało:
 Budowa ul. Szacherskiego w Nowych Proboszczewicach,
 Budowa ul. Malinowej w Maszewie Dużym,
 Budowa wewnętrznej drogi gminnej w Starej Białej,
 Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 562 z przedłużeniem ul.
Łącznej w Maszewie.
 Został podpisany aneks do umowy ze spółką Energa Oświetlenie na budowę
dodatkowych 66 punktów świetlnych w br., tak że na koniec 2014 r. w gminie będzie
1296 lamp, co spowoduje zwiększenie opłat za ich eksploatację i za konserwację.
 Odnośnie witaczy: zostały zamontowane dwa, pozostały do zamontowania trzy:
w Nowym Trzepowie, na granicy Ogorzelic i Nowych Proboszczewic oraz na końcu drogi
wojewódzkiej nr 559. Trwają uzgodnienia lokalizacji z właścicielami infrastruktury
podziemnej w w/w miejscach.
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 Trwa sprawdzanie stanu technicznego przystanków autobusowych w celu wytypowania
do remontu lub do wymiany najbardziej zniszczonych. Jest rozważane zamontowanie
tablic informacyjnych przy najbardziej uczęszczanych przystankach.
 Po otwarciu ofert na budowę parkingu przy kościele w Maszewie Dużym okazało się, że
brakuje kilkudziesięciu tysięcy zł do zrealizowania inwestycji, więc konieczne będzie
zwiększenie wydatków w budżecie.
 Zostały również otwarte oferty na budowę skateparku i ścieżki botanicznej przy Szkole
Podstawowej w Maszewie Dużym. Na dzisiejszej Sesji zostanie zaproponowane
przesunięcia środków w ramach budżetu, ponieważ brakuje ok. 65 tys. zł.
 W związku z zapowiadanym przez wykonawcę zakończeniem budowy przedszkola
w Nowych Proboszczewicach i rozbudowy szkoły w Maszewie Dużym pojawi się
konieczność ich wyposażenia, a więc kolejnych wydatków z budżetu gminy.
 Odbyło się robocze spotkanie na drodze powiatowej 5201W w związku z planowaną
przez ZDP budową odcinka tej drogi od Bronowa-Zalesia w kierunku granicy Gminy.
 Został rozstrzygnięty przetarg na budowę drogi powiatowej od Starej Białej do Kamionk.
Problemem jest tu budowa chodnika w miejscowości Kamionki, ponieważ Policja nie
zgadza się na chodnik węższy niż 2 m.
 Odnośnie przebudowy skrzyżowania przy PWSZ w Nowym Trzepowie – dokumentacja
została przekazana do Starosty Płockiego w celu uzyskania ZRID.
 Trwa budowa mostu na rzece Wierzbicy w ciągu drogi gminnej w Wyszynie.
Przewidziany termin realizacji – koniec lipca br.
Przewodniczący Rady poprosił o zadawanie pytań do sprawozdania Wójta.
Radny Mariusz Downarowicz zapytał:
 Czy jest już znany wykonawca drogi w Brwilnie i kiedy rozpocznie się budowa.
Odpowiedź Wójta:
 Rozstrzygnięcie przetargu i wyłonienie wykonawcy może nastąpić dopiero po
zabezpieczeniu pieniędzy w budżecie. Jeśli Rada w dniu dzisiejszym zaakceptuje zmianę
w budżecie, budowa prawdopodobnie będzie mogła się rozpocząć w połowie czerwca.
Radny Piotr Rutkowski:
 Uważa, że należy znaleźć pieniądze na wymianę przystanków na nowe, ponieważ niektóre
z nich, np. przystanek w Bronowie-Zalesiu, grozi zawaleniem przy silnym wietrze.
 Zapytał, na jakim etapie jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.
Radna Grażyna Figiel-Bętlejewska:
 Zapytała, czy w przypadku zatwierdzenia w dniu dzisiejszym zmiany w budżecie można już
będzie określić datę rozpoczęcia budowy drogi „na wygon” w Maszewie i czy został już
wstępnie wyłoniony wykonawca.
 Zapytała na jakie etapy zostałaby podzielona budowa w/w drogi.
Radny Marek Moderacki:
 Zapytał, czy w przypadku rozbudowy w przyszłym roku ulic Słowackiego i Różanej
w Mańkowie, pozwolenie na tę budowę pozostanie aktualne, a realizacja tej inwestycji
będzie zależała tylko od zabezpieczenia środków w budżecie gminy.
Wiceprzewodniczący Rady Włodzimierz Kajkowski:
 Zauważył, że do inwestycji realizowanych w Maszewie należy dołożyć 500 tys. zł. Nie
neguje potrzeby ich realizacji, ale prosi – gdyby w budżecie znalazły się na to środki o wykonanie 60 m ul. Modrzewiowej w Starych Proboszczewicach.
 Stwierdził, że jeśli byłyby kłopoty z pozyskaniem gruntów pod drogi w innych
miejscowościach, to Stare Proboszczewice chętnie przejmą pieniądze przeznaczone na ich
budowę, ponieważ i tu są jeszcze do wybudowania drogi.
Sekretarz Gminy Aleksandra Cylińska podziękowała obecnemu na Sesji Kierownikowi
Posterunku Policji w Białej Zdzisławowi Dybcowi za eskortę policyjną podczas odwożenia
protokółu głosowania do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Płocku.
Sołtys Maszewa Stanisław Więckowski wyraził opinię, że należy tak zbudować drogę „na
wygon”, aby pozostawić rosnące przy niej stare lipy.
Odpowiedzi Wójta:
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Na pytanie radnego Mariusza Downarowicza:
 Zastała już przeprowadzona cała procedura sprawdzania ofert. Umowy na budowę drogi
w Brwilnie i drogi „na wygon” można będzie podpisać po zabezpieczeniu pieniędzy
w budżecie Gminy.
Na sprawy poruszone przez radnego Piotra Rutkowskiego:
 Przystanki zostaną naprawione lub wymienione przed okresem jesienno-zimowym.
 Odnośnie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – trwają poszukiwania
zewnętrznych źródeł finansowania tego programu w wysokości zapewniającej pokrycie nie
mniej niż 70 - 80% kosztów. Budżet Gminy w tej chwili jest już bardzo napięty i nie znajdzie
się już w nim pieniędzy na dodatkowe wydatki.
Na pytania radnej Grażyny Figiel-Bętlejewskiej:
 Droga „na wygon” będzie wykonana zgodnie z uzyskanym specustawowym pozwoleniem
na budowę lub bez rowów i z pozostawieniem drzew. Mamy 3-letni okres na jej zakończenie
na tym etapie lub na kontynuację budowy. Wójt wyjaśnił, że istniejący odstęp pomiędzy
drzewami 7,5 metra to jest zbyt mało, zgodnie z przepisami powinno to być 12 m, aby droga
była bezpieczna.
Na sprawę poruszoną przez radnego Marka Moderackiego:
 Pozwolenie na budowę będzie aktualne, inwestor ma 3 lata na rozpoczęcie inwestycji od
dnia uzyskania pozwolenia na budowę a przerwa między kolejnymi etapami inwestycji
również nie może przekroczyć 3 lat.
Przewodniczący Rady zauważył, że w przypadku drogi „na wygon” jest to wybór pomiędzy
budową drogi zgodnie z projektem a zachowaniem drzew i rezygnacją z budowy drogi,
ponieważ w tym przypadku nie można mieć i drzew i drogi jednocześnie.
Sołtys Maszewa Stanisław Więckowski poparł propozycję Wójta, aby w I etapie wykonać
drogę „na wygon” pomiędzy drzewami i przerwać budowę. Wyraził opinię, że jeśli kierowcy
będą jeździć z dozwoloną prędkością, to wypadków nie będzie.
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, którą było utrzymanie dróg na terenie gminy.
Komisja Budżetowa spotkała się jeden raz. Przewodniczący Komisji Mariusz Downarowicz
omówił tematykę posiedzenia, którą było funkcjonowanie spółki Gospodarka Komunalna „Stara
Biała” Sp. z o.o.
W sprawach różnych Komisja zapoznała się z realizacją planu montażu lamp ulicznych w 2014
roku.
Komisja Polityki Społecznej spotkała się dwa razy. Przewodniczący Komisji Andrzej
Wojciechowski omówił tematykę posiedzenia:
1. Działalność GOKiS oraz Gminnej Biblioteki Publicznej.
2. Utrzymanie szkół na terenie gminy.
3. Analiza zadań z zakresu porządku publicznego, ochrony środowiska i ochrony
przeciwpożarowej.
4. Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
W sprawach różnych Komisja:
 Zapoznała się z postępem robót na budowie przedszkola i zespołu rekreacyjnowypoczynkowego w Nowych Proboszczewicach.
 Omówiła i zaopiniowała propozycję przydziału mieszkań socjalnych i komunalnego.
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.
Głos zabrali:
Radny Marek Moderacki:
 Zapytał, na jakim etapie jest sprawa budowy drogi do dawnej firmy Polandia.
Radny Piotr Rutkowski:
 Poprosił o wycięcie lub opryskanie barszczu Sosnowskiego przy przystanku autobusowym
w Nowym Trzepowie oraz przy sadach i przy PWSZ.
 Zapytał, czy nowo zakładane wodomierze są dostosowane do odczytu radiowego.
 Poprosił o naprawę kostki betonowej przy parkingu w Nowym Trzepowie.
 Poprosił radnego powiatowego Marka Moderackiego i Kierownika Posterunku Policji
w Starej Białej o interwencję w sprawie kierowców jeżdżących przez Bronowo-Zalesie
z nadmierną prędkością.
Radny Mariusz Downarowicz poprosił o naprawę:
 Drogi wojewódzkiej nr 562, na której w centrum Brwilna przy dawnej bazie SKR powstała
poprzeczna wyrwa.
 Chodnika, również przy drodze wojewódzkiej nr 562 w centrum Brwilna, pod którym woda
wypłukała wyrwy.
Radny Stanisław Wiśniewski:
 Przypomniał, że pobocza „schetynówki” miały być obsiane trawą, a porastają chwastami.
 Poprosił, aby w związku z budową mostu, samochody o dużym tonażu kierować przez
„schetynówkę” a nie przez Wyszynę.
Radna Grażyna Figiel-Bętlejewska:
 Zapytała, czy mieszkańcy ul. Głogowej w Maszewie Dużym dostali odpowiedź na swoje
pismo w sprawie instalacji oświetlenia ulicznego i czy ich prośba zostanie wkrótce
rozpatrzona.
Prezes Zarządu Spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała Sp. z o.o. Jarosław Rydzewski na
pytanie radnego Piotra Rutkowskiego odpowiedział, że wodomierze są wymieniane na
tradycyjne. Wymiana na wodomierze do odczytu radiowego powinna być dokonywana
kompleksowo, dla poszczególnych miejscowości, natomiast obecnie jest prowadzona na terenie
całej Gminy. Poza tym licznik do odczytu radiowego jest trzykrotnie droższy od licznika
tradycyjnego.
Kierownik Posterunku Policji w Starej Białej Zdzisław Dybiec na pytanie radnego Piotra
Rutkowskiego odpowiedział, że droga w Bronowie-Zalesiu i inne będą patrolowane przez
policjantów z podległego mu Posterunku i przez Policję drogową z Płocka. Dodał, że kierowcy
jeżdżący przez Wyszynę nie stwarzają zagrożenia, ponieważ jeżdżą wolno.
Odpowiedzi Wójta:
Na pytane radnego Marka Moderackiego:
 Droga do dawnej firmy Polandia jest na etapie zaawansowanego projektowania, po czym
geodeta wytyczy działki pod drogę a gmina wystąpi do Starosty o wydanie ZRID-u.
Na sprawy poruszone przez radnego Piotra Rutkowskiego:
 Barszcz Sosnowskiego zostanie wycięty przy przystankach przy drogach powiatowych
i wojewódzkich, ale nie w ciągu całej długości tych dróg. Natomiast zostanie wycięty przy
wszystkich drogach gminnych.
 Kostka betonowa zostanie naprawiona.
Na prośby radnego Mariusza Downarowicza:
 Urząd Gminy wystąpi do zarządcy drogi o jej naprawienie we wskazanych miejscach.
Na sprawy poruszone przez radnego Stanisława Wiśniewskiego:
 Odnośnie obsianie trawą poboczy „schetynówki” – wykonawca został zobowiązany do
wykonania wszelkich poprawek.
 Odnośnie zwiększonego ruchu na drodze przez Wyszynę w związku z budową mostu – tej
niedogodności nie można było uniknąć, a częstsze patrole Policji powinny wpłynąć na
bezpieczeństwo kierowców i mieszkańców.
Na pytanie radnej Grażyny Figiel-Bętlejewskiej:
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 Komisja Budżetowa, kontrolując oświetlenie na terenie gminy, sprawdziła również ul.
Głogową i doszła do wniosku, że jest ona w części oświetlona przez właściciela
nieruchomości.
Poza tym część domów jest jeszcze niezamieszkała, dlatego ta ulica nie została wpisana do
planu na 2014 r.
Przewodniczący Rady zauważył, że każda inwestycja pociąga za sobą czasowe
niedogodności, które trzeba przetrwać, aby potem odczuć poprawę.
Radny powiatu płockiego Marek Moderacki:
1. Zauważył, że dzięki Radzie Gminy i Wójtowi powstały drogi, które można wykorzystać jako
objazdy w związku z budową mostów. Podobna sytuacja będzie podczas remontu drogi
powiatowej Stara Biała – Kamionki. Poinformował, że wystąpi o zmianę ustawienia znaku
objazdu w związku z budową mostu w Srebrnej, ponieważ obecne oznakowanie jest mylące
dla kierowców.
2. Zapowiedział podjęcie interwencji w związku z wyrzucaniem na pola odpadów przez ubojnię
w Kutnie, co stanowi zagrożenie dla zdrowia.
3. Poprosił o zgłaszanie spraw, które stanowią problem, aby mógł podjąć interwencję na
odpowiednim szczeblu.
O godz. 10.45 Przewodniczący Rady zarządził 30 minutową przerwę w obradach.
O godz. 11.15 wznowiono obrady.
Podczas przerwy salę obrad opuścił kierownik Posterunku Policji w Starej Białej Zdzisław
Dybiec.
Ad. 7.
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.
Wójt Gminy omówił pokrótce przyczyny zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara
Biała na lata 2014 – 2020 i związane z nimi zmiany w uchwale zmieniającą Uchwałę Budżetową
na 2014 rok, natomiast Skarbnik Gminy szczegółowo przybliżyła planowane wydatki i źródła ich
finansowania.
Radny Piotr Rutkowski zwrócił uwagę na rozbieżność kwot w projekcie uchwały zmieniającej
Uchwałę Budżetową na 2014 r., tj. w zał. nr 2 w nazwie „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”
jest podana kwota zwiększenia 190.000,00 zł, natomiast w Uzasadnieniu do uchwały w punkcie
9 została podana kwota zwiększenia 200.000,00 zł.
Skarbnik Gminy stwierdziła, że jest to pomyłka i właściwą kwotą jest 200.000,00 zł.
Następnie Wójt wniósł o zmianę w projekcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2014 - 2020 polegającą na przeniesieniu środków
pieniężnych z puli przeznaczonej na wypłatę odszkodowań za przejęte z mocy prawa grunty
pod budowę drogi na budowę:
1. parkingu przy drodze wojewódzkiej w Maszewie Dużym – zwiększenie limitu wydatków
o kwotę 105 tys. zł,
2. skateparku i ścieżki botanicznej na terenie Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym –
zwiększenie limitu wydatków o kwotę 65 tys. zł
i dokonanie odpowiednich zmian w załącznikach do projektu uchwały.
Po wyczerpaniu listy mówców i wobec braku wniosków ze strony radnych, Przewodniczący
Rady poddał pod głosowanie poprawki do uchwały wniesione przez Wójta.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
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Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosami „za”) przyjęła
poprawki do uchwały wniesione przez Wójta Gminy.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały uzupełniony
o poprawki wniesione przez Wójta:
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 236/XXX/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara
Biała na lata 2014 – 2020 (uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 8.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową
Gminy Stara Biała na 2014 rok.
Stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosił o zabieranie głosu w tej
sprawie.
Następnie Wójt wniósł o zmiany w projekcie i w załącznikach do uchwały zmieniającej uchwałę
Budżetową Gminy Stara Biała na 2014 rok zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2014 – 2020.
Wobec braku wniosków ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
poprawki do projektu uchwały wniesione przez Wójta.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Wobec braku wniosków ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
projekt uchwały zawierający poprawki wniesione przez Wójta.
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 237/XXX/14 zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2014 rok
(uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad.9.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom
wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji
i sposób jej rozliczania.
Stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosił o zabieranie głosu w tej
sprawie.
Radny Piotr Rutkowski wyraził zadowolenie z przygotowania projektu uchwały, która pomoże
zmeliorować kolejne grunty rolne.
Wiceprzewodniczący Rady Włodzimierz Kajkowski zauważył, że podjęcie tej uchwały
pomoże Radzie Gminy i Wójtowi na decyzję w sprawie dotacji dla spółek wodnych.
Po wyczerpaniu listy mówców i wobec braku wniosków ze strony radnych, Przewodniczący
Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

8/13

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 238/XXX/14 w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych
z budżetu Gminy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej
rozliczania (uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 10.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie zmiany opisu granic
okręgów wyborczych.
Stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosił o zabieranie głosu w tej
sprawie.
Wobec braku pytań i 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 239/XXX/14 w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych (uchwała
w załączeniu do protokółu).
Ad. 11.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie nadania imienia
Samorządowemu Przedszkolu w Wyszynie.
Stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosił o zabieranie głosu w tej
sprawie.
Wobec braku pytań i 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 240/XXX/14 w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu
w Wyszynie (uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad.12.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole
Podstawowej w Wyszynie.
Stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosił o zabieranie głosu w tej
sprawie.
Wobec braku pytań i 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
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Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 241/XXX/14 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej
w Wyszynie (uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 13.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów
świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób
ich przyznawania.
Stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosił o zabieranie głosu w tej
sprawie.
Wobec braku pytań i wniosków ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 14 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymał się” 1 radny
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy wymaganą większością głosów (14
głosami „za”) podjęła Uchwałę Nr 242/XXX/14 w sprawie określenia rodzajów świadczeń
przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich
przyznawania (uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 14.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Kruszczewo.
Stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosił o zabieranie głosu w tej
sprawie.
Wobec braku pytań i 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 243/XXX/14 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Kruszczewo (uchwała w załączeniu do
protokółu).
Ad.15.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Gminy Stara Biała do partnerstwa w ramach realizacji projektu pn.: „Współpraca
w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płock kluczem do zintegrowanego rozwoju
subregionu”.
Stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosił o zabieranie głosu w tej
sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady Włodzimierz Kajkowski:
 Zapytał, jakie Gmina będzie musiała ponieść wydatki w związku z przystąpieniem do tego
projektu.
Na prośbę radnego Piotra Rutkowskiego Wójt pokrótce przybliżył radnym i sołtysom
założenia projektu uchwały.
Radny Władysław Mikołajczyk wyraził wątpliwość, czy projekt ten nie będzie służył
wzmocnieniu województwa mazowieckiego i czy pozyskane pieniądze zasilą „janosikowe”.
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Uważa, że obecnie jest zbyt mało informacji o tym projekcie i nie można być pewnym, czy Stara
Biała otrzyma pieniądze i na jakie inwestycje będzie mogła je przeznaczyć.
Wójt wyjaśnił, że nie ma związku pomiędzy przedstawionym projektem a „janosikowym”.
Projekt uchwały służy wcześniejszemu przygotowaniu się Gminy do otrzymania środków z Unii
Europejskiej, gdyż najbardziej czasochłonne jest właśnie przygotowanie inwestycji.
Przewodniczący Rady przyznał rację radnemu Władysławowi Mikołajczykowi, że w dniu
dzisiejszym nie ma wszystkich potrzebnych informacji o tym projekcie, ale przystąpienie do
niego Gminy Stara Biała stwarza szansę na pozyskanie środków z Unii Europejskiej, jednak
bez gwarancji, że je otrzymamy.
Po wyczerpaniu listy mówców i wobec braku wniosków ze strony radnych, Przewodniczący
Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 244/XXX/14 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stara Biała
do partnerstwa w ramach realizacji projektu pn.: „Współpraca w ramach Obszaru
Funkcjonalnego Aglomeracji Płock kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”
(uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 16.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie zmian w statucie
Przedszkola w Nowych Proboszczewicach.
Stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosił o zabieranie głosu w tej
sprawie.
Wójt wyjaśnił, że projekt uchwały wynika z przesunięcia terminu zakończenia budowy z powodu
problemów z przebudową linii energetycznej i wynikających stąd opóźnień w całkowitym
przygotowaniu przedszkola do funkcjonowania. Ostateczny termin uruchomienia przedszkola
proponuje się przesunąć na 7 stycznia 2015 r., dlatego też nabór dzieci proponuje przesunąć
z czerwca na wrzesień br.
Radny Władysław Mikołajczyk:
 Zapytał, czy 7 stycznia przedszkole będzie w pełni przygotowane do funkcjonowania.
Odpowiedź Wójta:
 Przedszkole zacznie formalnie funkcjonować z dniem 1 września br., po czym osoba
powołania na stanowisko p.o. dyrektora lub dyrektora przedszkola zacznie rekrutację dzieci
i kompletowanie personelu. 7 stycznia 2015 r. to najpóźniejsza data rozpoczęcia
działalności przez przedszkole. Następnie Wójt pokrótce omówił postęp robót na budowie.
Po wyczerpaniu listy mówców i wobec braku wniosków ze strony radnych, Przewodniczący
Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 245/XXX/14 w sprawie zmian w statucie Przedszkola w Nowych
Proboszczewicach (uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 17.
W punkcie zapytania i wolne wnioski głos zabrali:
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Radny Mariusz Downarowicz poinformował, że komisje uzgodniły terminy posiedzeń
w czerwcu br.:
Komisja Rewizyjna – posiedzenie w dniu 3 czerwca br.,
Komisja Budżetowa – posiedzenie w dniu 5 czerwca br.
Komisja Polityki Społecznej – termin posiedzenia bez zmian, tj. 17 czerwca br.
Radny Piotr Rutkowski podziękował za uruchomienie sieci Wi-Fi na sali obrad Rady Gminy.
Sołtys Włoczewa Romuald Żółtowski:
 Zapytał, kiedy zostanie dostarczona wywrotka gruzu na naprawę drogi gminnej.
Sołtys Ulaszewa Leszek Majczyna:
 Zapytał o postęp budowy kanalizacji w Ludwikowie i czy mieszkańcy będą mogli zapoznać
się z projektem przed jego zatwierdzeniem.
 Poprosił o zwiększenie patroli Policji na drodze przy lesie, ze szczególnym zwróceniem
uwagi na motocyklistów jeżdżących z nadmierną prędkością.
 Zapytał, czy informacja o nowych etatach w szkołach i w przedszkolu będą dostępne na
stronie internetowej.
Radny Stanisław Wiśniewski:
 Poinformował, że w sobotę 31 maja br. w godz. 8:00 – 12:00 Gminny Zarząd OSP i klub
Honorowych Dawców Krwi „Druch” przy OSP Wyszyna organizują zbiórkę krwi dedykowaną
św. Janowi Pawłowi II z okazji kanonizacji. Punkt poboru krwi będzie znajdował się przy
Remizie Strażackiej w Nowych Proboszczewicach. Zachęcił do czynnego poparcia tej akcji.
Sołtys Starych Proboszczewic Jan Sieradzki:
 Zapytał, czy jest harmonogram akcji wycinania chwastów w rowach przydrożnych, o co
pytają mieszkańcy ul. Umińskiego, czy też są one wykaszane tylko po telefonie do Urzędu
Gminy.
 Poinformował o rozjechanym przez ciężki sprzęt chodniku w parku w Nowych
Proboszczewicach.
Przewodniczący Rady zaproponował zorganizowanie w piątek 13 czerwca br. spotkania
samorządowców – radnych i sołtysów, ewentualnie z małżonkami – Gminy Stara Biała na
terenie leśniczówki w Brwilnie.
Radny Władysław Mikołajczyk zauważył, sołtysi też są samorządowcami a nie dostali
zaproszenia na jubileuszowe spotkanie organizowane przez Starostwo Powiatowe w dniu 16
maja br. Ponadto sołtysi są zobowiązani do rozliczenia się do 15 dnia miesiąca z zebranych
podatków, a wśród radnych jest trzech sołtysów, którzy z tego powodu nie mogliby wziąć
udziału w tych uroczystościach.
Odpowiedzi Wójta:
Na sprawę zgłoszoną przez sołtysa Włoczewa Romualda Żółtowskiego:
 Naprawy dróg prowadzone są codzienne; droga we Włoczewie, która jest drogą dojazdową
do gruntów rolnych, będzie wykonana w terminie wynikającym z harmonogramu.
Na sprawy zgłoszone przez sołtysa Ulaszewa Leszka Majczynę:
 Odnośnie budowy kanalizacji sanitarnej w Ludwikowie i w części Wyszyny – projekt
zostanie zaprezentowany mieszkańcom jeszcze przed wakacjami, tak aby można było
indywidualnie uzgodnić lokalizacje przyłączy.
 Odnośnie bezpieczeństwa na drogach – gmina może tylko interweniować poprzez Policję
i takie interwencje są wykonywane.
 Odnośnie wolnych etatów w szkołach – kompletowanie personelu szkół należy do
kompetencji dyrektorów szkół, którzy teraz muszą się zmierzyć z niżem demograficznym.
Natomiast nabór personelu do przedszkola w Nowych Proboszczewicach byłby
prowadzony we wrześniu i październiku br., zgodnie z terminami podanymi w projekcie
uchwały w sprawie zmian w Statucie Przedszkola w Nowych Proboszczewicach.
Na sprawy poruszone przez sołtysa Starych Proboszczewic Jana Sieradzkiego:
 Trawy są wycinane przede wszystkim tam, gdzie podnosi to bezpieczeństwo na drogach.
Roboty te są prowadzone zgodnie z przyjętym harmonogramem, ale zostały rozpoczęte
dopiero dwa tygodnie temu, kiedy trawy i chwasty urosły. Rowy i pobocza są wykaszane
dwa-trzy razy w roku.
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Wójt, odnosząc się do organizacji święta samorządowców poinformował, że rozdał tyle
zaproszeń, ile mu przekazano. Co do terminu – był on ustalony przez organizatorów i nikt
z gminy nie miał na to wpływu.
Wójt zaprosił:
 na obchody X-lecia Gminnej Orkiestry Dętej, które odbędą się w hali sportowej przy Szkole
Podstawowej w Starej Białej w sobotę 31 maja o godz. 19:00.
 do udziału w akcji oddawania krwi.
 do udziału w meczu piłki nożnej, który odbędzie się 7 czerwca br. w godzinach wieczornych
na boisku w Białej.
 na festyny rodzinne, które odbędą się 7 czerwca br. w Maszewie i w Wyszynie.
 na mecz futbolu amerykańskiego, który odbędzie się 8 czerwca br. w Maszewie Dużym
 na zawody strażackie, które odbędą się 22 czerwca br. w Nowych Proboszczewicach.
 na piknik w Maszewie Dużym, który odbędzie się 28 czerwca br.
Sołtys Starych Proboszczewic Jan Sieradzki:
 Wyraził opinię, że tablice informacyjne na terenie sołectwa Stare Proboszczewice zdają
egzamin. Poprosił, aby - w miarę możliwości - objąć je monitoringiem, szczególnie tę
zdewastowaną przy sklepie naprzeciwko szkoły.
Ad. 18.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXX Sesji
Rady Gminy Stara Biała.

Przewodniczący Rady
/-/Jan Wrześniewski
Protokołowała
Bożena Guzanek
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