P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/14
z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Stara Biała,
która odbyła się w dniu 26 czerwca 2014 r.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Informacja nt. porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie przewodniczących komisji o pracach między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej za 2013 rok.
8. Sprawozdanie Wójta Gminy z przebiegu współpracy gminy Stara Biała
z organizacjami pozarządowymi za 2013 rok.
9. Przedstawienie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Starej Białej za 2013 rok.
10. Przedstawienie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu za 2013 rok.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy Stara Biała wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Stara Biała za 2013 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi gminy absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2013 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Stara Biała na lata 2014 – 2020.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową gminy Stara Biała na rok
2014.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 243/XXX/14 Rady Gminy Stara
Biała z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Kruszczewo.
16. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Kruszczewo.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Zakończenie obrad.
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XXXI Sesja Rady Gminy Stara Biała odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Rozpoczęła się o godz. 9.05 zakończyła o godz. 11.45.
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.
Wójt złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad, tj. wprowadzenie po punkcie 14
punktów 15 i 16:
„15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 243/XXX/14 Rady Gminy Stara Biała
z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów w obrębie geodezyjnym Kruszczewo.
16. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów w obrębie geodezyjnym Kruszczewo”
i odpowiednią zmianę numeracji kolejnych punktów.
Przewodniczący Rady, wobec braku innych wniosków, poddał pod głosowanie wniosek
Wójta.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania: „za” 14 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (14 głosów „za”) przyjęła
wniosek Wójta w sprawie rozszerzenia porządku posiedzenia. Wobec czego porządek
posiedzenia uwzględniający wniosek Wójta przedstawia się następująco:
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Informacja nt. porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie przewodniczących komisji o pracach między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
za 2013 rok.
8. Sprawozdanie Wójta Gminy z przebiegu współpracy gminy Stara Biała
z organizacjami pozarządowymi za 2013 rok.
9. Przedstawienie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Starej Białej za 2013 rok.
10. Przedstawienie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu za 2013 rok.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy Stara Biała wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Stara Biała za 2013 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi gminy absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2013 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara
Biała na lata 2014 – 2020.
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14. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową gminy Stara Biała na rok 2014.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 243/XXX/14 Rady Gminy Stara
Biała z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Kruszczewo.
16. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów w obrębie geodezyjnym Kruszczewo.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Zakończenie obrad.
Wobec braku innych wniosków do proponowanego porządku posiedzenia Przewodniczący
Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. 3.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że radni wraz z zaproszeniami otrzymali projekt
protokołu z posiedzenia XXX sesji Rady Gminy. Następnie stwierdził, że do rozpoczęcia sesji
radni nie wnieśli uwag i zastrzeżeń do protokółu, wobec czego poddał pod głosowanie
projekt protokółu z sesji.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania: „za” 14 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XXX Sesji Rady Gminy przyjęto
jednogłośnie (14 głosów „za”).
Ad. 4.
Wójt Gminy złożył informację o pracach w okresie między sesjami:
 Zostały otwarte oferty dotyczące wszystkich zaplanowanych w br. przetargów. Oznacza
to, że zaplanowane w budżecie inwestycje będą realizowane..
 Odnośnie inwestycji w realizacji:
o Rozbudowa szkoły w Maszewie Dużym – wykonawca zgłosił budynek do odbioru
z miesięcznym wyprzedzeniem. Po wykonaniu kilku poprawek zostanie rozpoczęta
procedura odbiorowa.
o Trwa budowa przedszkola w Nowych Proboszczewicach; nie odnotowano większych
problemów.
o Została podpisana umowa na budowę drogi gminnej „ceówki” w Brwilnie, która jest
aktualnie największą realizowaną inwestycją drogową.
o Wkrótce rozpocznie się budowa ul. Szacherskiego w Nowych Proboszczewicach, ul.
Malinowej i parkingu przy kościele oraz skateparku przy szkole w Maszewie Dużym.
o Wkrótce rozpocznie się budowa dróg powiatowych wyszczególnionych
w porozumieniu zawartym ze Starostwem Powiatowym.
o Budowa mostu w Srebrnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 559 jest monitorowana na
bieżąco; według MZDW jest przyspieszenie realizacji w stosunku do harmonogramu.
o Mostek w Wyszynie w ciągu drogi gminnej powinien być oddany do użytkowania po
remoncie do końca lipca br.
o Udało się wynegocjować z KM Płock Sp. z o.o. obniżenie kosztów związanych ze
zmienioną dłuższą trasą autobusu linii nr 17. Część kosztów poniesie gmina Brudzeń
Duży.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zadawanie pytań do sprawozdania Wójta
Gminy.
Radny Marek Moderacki:
 Zapytał, kto będzie wykonawcą drogi gminnej „ceówki” w Brwilnie.
Odpowiedzi Wójta:
 Wykonawcą będzie PRD Lipno.
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Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu
porządku obrad.
Ad. 5.
Przewodniczący poszczególnych komisji złożyli sprawozdania z posiedzeń odbytych
w okresie między sesjami.
Komisja Rewizyjna spotkała się jeden raz. Przewodniczący Komisji Jacek Portalski
omówił tematykę posiedzenia:
1. Analiza sprawozdania finansowego za 2013 rok.
2. Analiza działalności oraz ocena sprawozdania finansowego za 2013 rok Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu.
Komisja Budżetowa spotkała się jeden raz. Członek Komisji Marek Moderacki, wobec
nieobecności Przewodniczącego Komisji Mariusza Downarowicza, omówił tematykę
posiedzenia:
1. Analiza sprawozdania finansowego za 2013 rok.
2. Analiza sprawozdania z przebiegu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi
w 2013 r.
3. Wydatkowanie środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w 2013 r.
W sprawach różnych Wójt poinformował pokrótce o spotkaniu z Komitetem Mieszkańców
z Kobiernik u Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka Krzysztofa Izmaiłowicza
w związku z planowaną przez ZUOK budową kolejnej niecki do składowania odpadów.
Komisja Polityki Społecznej spotkała się jeden raz. Przewodniczący Komisji Andrzej
Wojciechowski omówił tematykę posiedzenia:
1. Analiza sprawozdania finansowego za 2013 rok.
2. Analiza sprawozdania z przebiegu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi
w 2013 roku.
3. Wydatkowanie środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w 2013 roku.
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.
Ad. 6.
Głos zabrali:
Radny Marek Krajewski:
 Zapytał, czy jest już odpowiedź w sprawie montażu sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu ulic Szkolnej i Lipnowskiej w Maszewie Dużym.
Radny Stanisław Wiśniewski:
 Zapytał, kiedy mieszkańcy Ulaszewa, Ludwikowa i Wyszyny będą mogli zapoznać się
z projektem kanalizacji, aby mogli zdecydować o usytuowaniu studni przyłączeniowych
na swoich nieruchomościach.
Radny Piotr Rutkowski:
 Zwrócił uwagę na problem z odrastającym po wycięciu i szybko rozprzestrzeniającym się
barszczem Sosnowskiego. Poprosił, aby Urząd Gminy wysłał pismo do wszystkich
właścicieli działek położonych przy drogach, których pobocza zostały zaatakowane
przez tę roślinę i zobowiązujące ich do pozbycia się tego chwastu.
Radna Grażyna Figiel-Bętlejewska:
 Zapytała, czy jest już znana data rozpoczęcia budowy drogi „na wygon”, a jeśli nie, to na
jakim etapie jest ta inwestycja.
Odpowiedzi Wójta:
Na pytanie radnego Marka Krajewskiego:
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 W przyszłym tygodniu jest zaplanowana wspólna wizytacja przedstawicieli MZDW
z Gostynina i Urzędu Gminy, po którym zarządca drogi zajmie ostateczne stanowisko.
Na pytanie radnego Stanisława Wiśniewskiego:
 Spotkanie z mieszkańcami zostało zaplanowane na lipiec br. Z osobami, które nie będą
na tym spotkaniu, projektant spotka się indywidualnie, aby uzgodnić lokalizację studni
przyłączeniowych.
Na sprawę poruszoną przez radnego Piotra Rutkowskiego:
 Na terenie Gminy jest bardzo wiele siedlisk barszczu Sosnowskiego, nie tylko w Nowym
Trzepowie. Jest on rośliną bardzo żywotną, odporną na próby niszczenia. Środki
chemiczne są skuteczne połowicznie. Jedynym w miarę efektywnym sposobem walki
z nim jest wycinanie, co jest prowadzone. Urząd wysyła też pisma do właścicieli
zaniedbanych działek, zobowiązujące do ich uporządkowania, w tym usunięcia barszczu
Sosnowskiego.
Na pytanie radnej Grażyny Figiel-Bętlejewskiej:
 Umowa na budowę drogi „na wygon” jest już podpisana i wkrótce nastąpi rozpoczęcie
robót. Wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Transportowo - Remontowe „TRANSERWIS”
Krzysztof Dublicki Maszewo Duże 1c, 09-400 Płock. Przy budowie drogi nie będą
wycinane drzewa oraz nie będą kopane rowy.
Radny Piotr Rutkowski zauważył, że jednak coś z problemem barszczu Sosnowskiego
należy zrobić. Jeszcze raz poprosił o wysłanie pism do właścicieli działek, na których rośnie
ta roślina oraz powtórne wycięcie chwastu w okolicach przystanków autobusowych,
niezależnie od drogi, przy której jest przystanek. Dodał, że należy również monitorować jego
wzrost i kolejny raz wyciąć, aby się nie rozsiewał.
Przewodniczący Rady zauważył, że Gmina zrobiła w sprawie usunięcia barszczu
Sosnowskiego wszystko, co do niej należało. Ponieważ na sali znajdują się radni powiatu
płockiego, a barszcz rośnie również przy drogach powiatowych, proponuje zwrócić się do
nich o pomoc przy załatwieniu tej sprawy.
Ad. 7.
Przewodniczący Rady poinformował, że
radni wcześniej otrzymali Sprawozdanie
z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2013 rok. Poprosił radnych
o ewentualne pytania do kierownika GOPS Pani Małgorzaty Wiśniewskiej-Klimczewskiej.
Wobec braku pytań przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. 8.
Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali wcześniej Sprawozdanie Wójta
Gminy z przebiegu współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi za 2013
rok, a następnie poprosił radnych o zadawanie pytań do sprawozdania.
Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego
punktu porządku obrad.
Ad. 9.
Przewodniczący Rady poinformował, że wcześniej członkowie Rady otrzymali
sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej
za 2013 rok.
Następnie poprosił radnych o zadawanie pytań do sprawozdania.
Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego
punktu porządku obrad.
Ad. 10.
Przewodniczący Rady poinformował, że wcześniej członkowie Rady otrzymali
sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za 2013
rok.
Następnie poprosił radnych o zadawanie pytań do sprawozdania.
Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego
punktu porządku obrad.
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Ad. 11.
Przewodniczący Rady poinformował, że wszyscy radni otrzymali wcześniej sprawozdanie
finansowe Gminy Stara Biała wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stara
Biała za 2013 rok i informacją o stanie mienia Gminy. Następnie zapoznał radnych
z Uchwałą Nr Pł.148.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2014 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez
Wójta Gminy Stara Biała sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2013 rok. Jest to opinia
pozytywna.
Dalej przedstawił radnym pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stara Biała
o realizacji budżetu gminy za 2013 rok, dającą podstawę do wystąpienia do Rady Gminy
z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Stara Biała za 2013 rok,
sformułowanym po rozpatrzeniu przez Komisję: sprawozdania finansowego, sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Stara Biała za 2013 rok wraz z opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia Gminy.
Przewodniczący Rady poprosił radnych o zabieranie głosu w przedstawionej sprawie.
Radni nie mieli pytań, wniosków i nie wnieśli uwag.
Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok i poprosił o zabieranie
głosu.
Wobec braku pytań ze strony radnych, poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych
Wynik głosowania: „za” 14 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (14 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 246/XXXI/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013
rok (uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad.12.
Przewodniczący Rady stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały w sprawie
udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
Następnie zapoznał radnych z Uchwałą Nr Pł.234.2014 Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 06 czerwca 2014 roku w sprawie wydania opinii
(pozytywnej) o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Stara Biała wniosku
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił radnych o zabieranie głosu w omawianej
sprawie.
Wobec braku pytań i wniosków ze strony radnych, poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych
Wynik głosowania: „za” 14 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (14 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 247/XXXI/14 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2013 rok (uchwała w załączeniu do protokółu).
O godz. 10.10 Przewodniczący Rady zarządził 30 minutową przerwę w obradach.
O godz. 10.40 wznowiono obrady.
Podczas przerwy salę obrad opuścili radni: Włodzimierz Kajkowski i Marek Krajewski,
natomiast na obrady przybył radny Mariusz Downarowicz, wobec tego w sesji uczestniczy
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13 radnych. Ponadto salę obrad opuścił Kierownik Posterunku Policji w Starej Białej Zdzisław
Dybiec.
Ad. 13.
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.
Skarbnik Gminy omówiła pokrótce projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową gminy
Stara Biała na 2014 rok i wiążące się z nią zmiany w uchwale w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2014 – 2020. Wypowiedź uzupełnił Wójt
Gminy.
Na salę obrad przybył radny powiatu płockiego Lech Dąbrowski.
Wobec braku wniosków i pytań ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Stara Biała na lata 2014 – 2020.
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 248/XXXI/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Stara Biała na lata 2014 – 2020 (uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 14.
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.
Wobec braku wniosków i pytań ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową gminy Stara Biała na 2014
rok.
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 249/XXXI/14 zmieniającej Uchwałę Budżetową gminy Stara Biała na 2014
rok (uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 15.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr
243/XXX/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 maja 2014 r. 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.
Wójt Gminy wyjaśnił, że konieczność uchylenia uchwały wynika z drobnych błędów
pisarskich i innych formalnych w podjętej uchwale Nr 243/XXX/14, wskazanych przez
Kierownika Wydziału Prawnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
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Wobec braku wniosków i pytań ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych
Wynik głosowania: „za” 13 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (13 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 250/XXXI/14 w sprawie uchylenia uchwały Nr 243/XXX/14 Rady Gminy
Stara Biała z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Kruszczewo (uchwała w załączeniu
do niniejszego protokółu).
Ad. 16.
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 wniosków i pytań ze strony radnych, poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych
Wynik głosowania: „za” 13 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (13 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 251/XXXI/14 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Kruszczewo (uchwała w załączeniu
do niniejszego protokółu).
Ad. 17.
W punkcie zapytania i wolne wnioski głos zabrali:
Sołtys Dziarnowa Andrzej Szpiek:
 Pogratulował Gminnej Orkiestrze Dętej zwycięstwa w Powiatowym Przeglądzie Orkiestr
Dętych i Jubileuszu 10-lecia istnienia. Równocześnie wyraził opinię, że członkowie
Orkiestry nie powinni robić składki pieniężnej, aby móc się spotkać i świętować swój
sukces. Pieniądze na takie spotkanie Gmina powinna im zafundować.
Przewodniczący Rady poparł wypowiedź sołtysa Andrzeja Szpieka, ale dodał, że Orkiestra
postanowiła sama zorganizować sobie uroczyste spotkanie, nikogo w to nie angażując.
Sołtys Maszewa Stanisław Więckowski:
 Zapytał, czy mieszkaniec ma prawo ustawić nad Wisłą tablicę z napisem „Plaża
prywatna” i czy dostęp do rzeki może być sprzedany osobie prywatnej.
 Zwrócił się z prośbą o interwencję do radnych powiatu płockiego w sprawie
spowodowania ułożenia chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 562, na odcinku od
Maszewa w kierunku Dobrzynia.
Sołtys Ulaszewa Leszek Majczyna:
 Poprosił o odpowiedź na swój e-mail wysłany do Urzędu Gminy w sprawie wykaszania
rowów przydrożnych.
Sołtys Starych Proboszczewic Jan Sieradzki:
 Zapytał, kiedy rozpocznie się budowa ul. Szacherskiego.
Radny Władysław Mikołajczyk:
 Zapytał, kiedy będzie wykonane oświetlenie ul. Płockiej w Nowych Proboszczewicach na
odcinku przy stadionie.
 Wrócił do sprawy budowy chodnika przy ul. Płockiej od cmentarza w kierunku stadionu.
Występujący tam duży ruch stwarza niebezpieczeństwo dla pieszych, którzy chodzą
poboczem drogi. Prosi o jak najszybsze wykonanie chodnika.
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Odpowiedzi Wójta:
Na sprawę poruszoną przez sołtysa Dziarnowa Andrzeja Szpieka:
 Wójt poinformował, że nikt z członków Orkiestry nie zwracał się o pomoc
w zorganizowaniu jubileuszowego spotkania. Sposób organizacji był wyłącznie ich
decyzją i trudno było w nią ingerować. Zapewnił również, że osiągnięcia Orkiestry są
doceniane, również w zakresie pomocy finansowej. Dodał, że członkowie Orkiestry dwa
razy w roku wyjeżdżają na obozy szkoleniowo – integracyjne. Również nagrodę za
I miejsce w Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych mogli przeznaczyć i przeznaczyli
na własne potrzeby. Korzystając z okazji Wójt zaprosił na wspólny występ Orkiestry
i Pawła Kukiza, który będzie częścią organizowanej 28 czerwca imprezy „Powitanie lata”.
Na pytanie sołtysa Maszewa Stanisława Więckowskiego:
 W ramach Regionalnego Instrumentu Terytorialnego od granicy Płocka do granicy
Gminy Stara Biała z Gminą Brudzeń, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 562 jest planowana
budowana ścieżki rowerowej.
 Osoba dysponująca omawianym terenem ma umowę na jego dzierżawę zawartą
z Rejonowym Zarządem Gospodarki Wodnej z zapisem, że nie może ograniczać
pieszym dostępu do Wisły. Nie jest to więc teren prywatny, ale dzierżawiony.
Na sprawę poruszoną przez sołtysa Ulaszewa Leszka Majczynę:
 Odnośnie wykoszenia rowów – zgłoszona sprawa dotyczyła rowu przy drodze
powiatowej
wykoszonej
częściowo
przez
pracowników
gminy.
W chwili obecnej wykaszamy pobocza i rowy jedynie przy drogach gminnych..
Na pytanie sołtysa Starych Proboszczewic Jana Sieradzkiego:
 Odbył się przetarg na budowę ul. Szacherskiego. Wykonawcą będzie prawdopodobnie
firma Darbud. Budowa ma się rozpocząć wkrótce, po podpisaniu umowy, dokładny termin
jest podany w specyfikacji zamieszczonej na stronie internetowej Gminy.
Na sprawę poruszoną przez radnego Władysława Mikołajczyka:
 Odnośnie oświetlenia ul. Płockiej – jest już pozwolenie na budowę i inwestycja zostanie
wkrótce zrealizowana.
 Odnośnie chodnika przy ul. Płockiej – żaden z radnych nie twierdził, że jest to inwestycja
niepotrzebna, jednak aktualnie nie ma na nią pieniędzy w budżecie gminy.
Radny powiatu płockiego Lech Dąbrowski poinformował, że na prośbę radnej Grażyny
Figiel-Bętlejewskiej konsultował się z dyrektorem Kaczmarkiem z MZDW w Gostyninie
w sprawie budowy chodników w Maszewie. Na dzień dzisiejszy nie ma pieniędzy na tę
inwestycję, ale można zacząć się do niej przygotowywać, tj. wykonać dokumentację.
Obiecał, że będzie popierał tę inwestycję w ramach swoich możliwości.
Przewodniczący Rady zauważył, że sprawie utrudnionego dostępu do Wisły należy się
przyjrzeć. Poprosił Wójta o zainteresowanie się tym problemem.
Sołtys Włoczewa Romuald Żółtowski:
 Zwrócił uwagę, że jedna z mieszkanek Włoczewa ustawiła głaz przy skrzyżowaniu
z drogą do Trzebunia, przy krawędzi jezdni, co zagraża bezpieczeństwu jazdy.
Radny Stanisław Wiśniewski:
 Zapytał, jak przedstawia się szansa ustawienia sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu
drogi wojewódzkiej 559 z drogą powiatową do Wyszyny.
Radny Władysław Mikołajczyk:
 W związku z rozpoczęciem wakacji letnich proponuje udostępnić młodzieży boiska
również w godzinach przedpołudniowych.
Odpowiedzi Wójta:
Na pytanie sołtysa Włoczewa Romualda Żółtowskiego:
 Sprawa ustawienia głazu na skrzyżowaniu dróg zostanie sprawdzona.
Na pytanie radnego Stanisława Wiśniewskiego:
 Firma Energa Oświetlenie zamontuje wkrótce lampy na skrzyżowaniu dróg na
istniejących słupach. Następnie będzie można uzgodnić projekt oświetlenia
skrzyżowania, a w ramach tego, montaż wysięgnika z lampą pulsującą.
Na pytanie radnego Władysława Mikołajczyka:
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 Odnośnie udostępnienia boisk dla młodzieży – zostało zatrudnionych dwóch nauczycieli
ze szkoły w Starych Proboszczewicach, którzy będą pracowali na boiskach. Stadion
będzie dostępny w godz. 8.00 – 22.00, z wyjątkiem godzin zarezerwowanych na treningi.
Dyrektor GOKiS obecnie uzgadnia z dyrektorkami szkół potrzebę zorganizowanie 5dniowych zajęć, różnych w każdym dniu tygodnia, podobnie jak podczas ferii zimowych.
Ponadto Gmina dofinansuje trzy wyjazdy dzieci:
o na Pojezierze Brodnickie z księdzem wikarym Grzegorzem Szlomem,
o na obóz w okolicy Koszelówki dla dzieci z Zespołu Szkół w Starych
Proboszczewicach,,
o wyjazd organizowany przez ZHRP dla dzieci z terenu Gminy.
Salę obrad opuściła radna Grażyna Figiel-Bętlejewska.
Przewodniczący Rady dodał, że GOPS organizuje wyjazd wakacyjny dla dzieci z rodzin
najuboższych z terenu Gminy.
Radny powiatu Płockiego Marcin Piotrowski:
1. Poinformował, że wszelkie interwencje w sprawie inwestycji na drogach wojewódzkich
w tej chwili rozbijają się o brak pieniędzy.
2. Odnośnie barszczu Sosnowskiego – poinformował, że radny powiatu płockiego Lech
Dąbrowski interweniował w sprawie jego wycięcia przy drogach powiatowych i uzyskał
obietnicę ZDP, że będzie to zrobione.
3. Poinformował, że możliwe jest powstanie na terenie Gminy Stara Biała warsztatów terapii
zajęciowej dla niepełnosprawnych osób powyżej 18. roku życia. Warsztaty są
finansowane w 10% przez Starostwo Powiatowe i w 90% przez PFRON. Zwrócił się
z prośbą o wskazanie budynku o powierzchni ponad 250 m2 , który mógłby być
wydzierżawiony na ten cel za nieduże pieniądze.
Radny powiatu płockiego Lech Dąbrowski:
1. Poinformował, że sprawę wycięcia barszczu Sosnowskiego rosnącego w Nowym
Trzepowie zgłosił na posiedzeniu Zarządu Powiatu. Zauważył, że stanowi on rzeczywiste
zagrożenie dla osób chodzących drogą i korzystających z przystanków autobusowych.
2. Poinformował, że wspólnie ze Spółką Wodną i Geodezją uzgodnił, że zostanie
udrożniony rów melioracyjny w Nowym Trzepowie. Natomiast barszcz rosnący wzdłuż
rzeki Wierzbicy zostanie wycięty po wykopkach buraków, aby nie niszczyć upraw,
a rosnący na działce przy przystanku autobusowym jak najszybciej. Pozostałe skupiska
będą likwidowane później.
Salę obrad opuścił radny Andrzej Wojciechowski.
Przewodniczący Rady poinformował, że komisje uzgodniły termin wspólnego posiedzenia
na dzień 1 lipca br.
Wójt Gminy:
 Odnosząc się do zagadnienia barszczu Sosnowskiego zauważył, że nie byłoby z nim
problemu, gdyby każdy właściciel terenu w porę zadbał o jego usunięcie. W tej chwili
rośnie on już w bardzo wielu miejscach, ponieważ łatwo się rozsiewa, nie jest rośliną
wymagającą i ma bardzo odporne nasiona.
 Podziękował radnym za udzielenie absolutorium.
 Zaprosił na piknik rodzinny „Powitanie Lata”, które odbędzie się w najbliższą sobotę, tj.
28 czerwca przy szkole w Maszewie Dużym, którego jedną z atrakcji będzie występ
Pawła Kukiza z Gminną Orkiestrą Dętą.
Do zaproszenia przyłączył się Przewodniczący Rady, który również złożył wszystkim
obecnym życzenia udanego wypoczynku wakacyjnego.
Radny powiatu płockiego Lech Dąbrowski pogratulował Wójtowi jednogłośnego otrzymania
absolutorium, a Radzie Gminy podejmowania mądrych decyzji.
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Ad.18.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXI
Sesji Rady Gminy Stara Biała.

Przewodniczący Rady
Jan Wrześniewski
Protokołowała
Bożena Guzanek
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