P R O T O K Ó Ł Nr XXXII/14
z obrad XXXII Sesji Rady Gminy Stara Biała,
która odbyła się w dnia 25 września 2014 r.
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Informacja nt. porządku obrad.
Przyjęcie protokołu 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.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r. oraz informacja
o wykonaniu planu finansowego samorządowych instytucji kultury.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na
lata 2014 – 2020.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową gminy Stara Biała na rok 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji partnerskiego
projektu systemowego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez
dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość”, realizowanego
przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1.
„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości
usług edukacyjnych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego i krajowych środków publicznych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy
Społecznej w Brwilnie w celu przeprowadzenia wyborów samorządowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla linii 400 kV.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z zawarciem umowy najmu wagi samochodowej 50 t w Ogorzelicach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
terenie gm. St. Biała w roku 2015.
15. Podjęcie uchwały w sprawie skargi mieszkańców ulic Piękna, Miła i Wesoła na działalność
Wójta Gminy Stara Biała.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Brwilno (dz. nr
60/20).
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Mańkowo (dz. nr 121/2.
18. Zapytania i wolne wnioski.
19. Zakończenie obrad.
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XXXII Sesja Rady Gminy Stara Biała odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Rozpoczęła się o godz. 9.05 i zakończyła o godz. 12.40.
Ustawowa liczba radnych wynosi 15 osób.
Listy obecności w załączeniu do protokołu.
Ad. 1.
Sesję otworzył i przewodniczył jej Jan Wrześniewski – Przewodniczący Rady Gminy.
Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 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. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r. oraz informacja
o wykonaniu planu finansowego samorządowych instytucji kultury.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara
Biała na lata 2014 – 2020.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową gminy Stara Biała na rok 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji
partnerskiego projektu systemowego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość”,
realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach”, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.2.
„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu
Pomocy Społecznej w Brwilnie w celu przeprowadzenia wyborów samorządowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla linii 400 kV.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z zawarciem umowy najmu wagi samochodowej 50 t w Ogorzelicach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
terenie gm. St. Biała w roku 2015.
15. Podjęcie uchwały w sprawie skargi mieszkańców ulic Piękna, Miła i Wesoła na
działalność Wójta Gminy Stara Biała.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Brwilno (dz.
nr 60/20).
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Mańkowo (dz. nr 121/2)
18. Zapytania i wolne wnioski.
19. Zakończenie obrad.
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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 XXXI 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 15 radnych
Wynik głosowania: „za” 15 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XXXI Sesji Rady Gminy przyjęto jednogłośnie
(15 głosów „za”).
Ad. 4.
Wójt Gminy złożył informację o pracach w okresie między sesjami:
Odnośnie inwestycji zaplanowanych do realizacji w 2014 r.:
 Brwilno: trwa budowa drogi „ceówki”, inwestycja powinna zostać wykonana w terminie;
 Maszewo:
o trwa budowa drogi „na wygon”;
o została podpisana umowa na budowę
skrzyżowania drogi gminnej
z drogą wojewódzką nr 562 w Maszewie, ponieważ obie drogi buduje ten sam
wykonawca realizacja rozpocznie się dopiero po zakończeniu budowy drogi „na wygon”;
 Maszewo Duże:
o została zakończona budowa i dokonano odbioru ulic Różanej i Słowackiego;
o do końca września powinna zostać zakończona budowa ulic Miłej, Pięknej i Wesołej;
o ul. Malinowa – została podpisana umowa na budowę, która wkrótce ma się rozpocząć;
o trwają prace wykończeniowe parkingu przy kościele i parku przy Zespole Szkół
w Maszewie Dużym;
 Wyszyna: została zakończona budowa mostku. Inwestycja jest rozliczona, czekamy na
decyzję Powiatowego Nadzoru Budowlanego na pozwolenie na użytkowanie;
 Ludwikowo, Wyszyna: odbyło się spotkanie z mieszkańcami w sprawie projektu kanalizacji
sanitarnej, poświęcone uzyskaniu zgody mieszkańców niezbędnych do wystąpienia
o pozwolenie na budowę. Dokumentacja jest zamieszczona na stronie internetowej Gminy
Stara Biała. Realizacja inwestycji jest zaplanowana na 2015 r.;
 Stara Biała: została zakończona budowa drogi w uproszczonej technologii, trwają starania
o pozyskanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych;
 Kamionki: został zakończony remont świetlicy łącznie z zagospodarowaniem terenu;
 Nowe Proboszczewice:
o budowa ul. Szacherskiego jest na etapie odbioru inwestycji;
o budowa przedszkola jest w toku, nie ma opóźnień w realizacji;
 Trwają prace związane z budową wewnętrznych instalacji gazowych i przyłączenia do sieci
gazowej Zespołu Szkół w Maszewie Dużym, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wyszynie i
Urzędu Gminy;
 Trwa przebudowa samochodu strażackiego dla OSP Dziarnowo.
Odnośnie inwestycji wojewódzkich i powiatowych prowadzonych na terenie Gminy:
Drogi wojewódzkie:
 Trwają roboty wykończeniowe przy budowie mostu w Srebrnej. Umowny termin oddania do
użytku to połowa listopada.
 Budowa skrzyżowania drogi powiatowej z drogą wojewódzką nr 559 w Mańkowie
w kierunku Wyszyny – trwają prace związane z przełożeniem podziemnego uzbrojenia.
Drogi powiatowe wykonywane wspólnie z Gminą Stara Biała:
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 Droga Stara Biała – Kamionki – inwestycja jest wykonana i rozliczona. Pozostał do
wykonania chodnik w Kamionkach: dokumentacja jest przygotowana, wojewoda wydał
pozwolenie na budowę
 Droga w Nowym Trzepowie – ZDP unieważnił już drugi przetarg na tę inwestycję, ponieważ
nie znalazł wykonawców z powodu zaoferowania zbyt wysokiej ceny. Zakres budowy
zostanie więc prawdopodobnie ograniczony do budowy chodnika do PWSZ, natomiast
przebudowa skrzyżowania wraz z budową zatok autobusowych zostanie przeniesiona na
2015 r.
Pozostałe:
 Urząd Gminy wystąpił do trzech firm projektowych z zapytaniem dotyczącym wyszacowania
wartości dokumentacji budowlanej melioracji ok.250 ha gruntów rolnych.
 Odnośnie przydomowych oczyszczalni ścieków – istnieje problem natury formalnofinansowej, ponieważ będą to inwestycje realizowane ze środków publicznych na terenach
prywatnych i służące prywatnym użytkownikom, co budzi wątpliwości RIO.
 Wszystkie witacze zostały zamontowane,
 Odnośnie wiat przystankowych – są one niszczone przede wszystkim przez chuliganów,
a nie z przyczyn naturalnych. Koszt jednej wiaty wynosi ponad 4 tys. zł, jest to już więc
zakup inwestycyjny. Należy starannie wytypować wiaty, które wymagają wymiany lub
remontu, ponieważ tegoroczny budżet jest już bardzo napięty.
 Trwają prace związane z Regionalnym Instrumentem Terytorialnym realizowanym
z miastem Płock i powiatami: płockim, sierpeckim i gostynińskim, w ramach którego
w Gminie Stara Biała będzie wykonana budowa układu komunikacyjnego zwiększającego
dostępność terenów inwestycyjnych w Maszewie Dużym i Nowej Białej (zwiększono wartość
inwestycji do 25 mln zł, w tym musi być 15% udziału własnego gminy) i ścieżki rowerowej od
granicy Płocka wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 562 przez Maszewo i Brwilno.
 Wójt odniósł się do skargi mieszkańców ulic Piękna, Miła i Wesoła w Maszewie Dużym,
przewidzianej do rozpatrzenia na dzisiejszej sesji, dotyczącej budowy podjazdów do
nieruchomości. Zauważył, że mieszkańcy nie chcieli przyjąć do wiadomości, iż mogą sami
wykonać podjazdy, wybierając dowolnego wykonawcę. Nie miało też dla nich znaczenia, że
Urząd nie nalicza opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości ich nieruchomości.
Wiceprzewodniczący Włodzimierz Kajkowski:
 Zapytał, czy pieniądze z odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową w Starych
Proboszczewicach wystarczą na jej odtworzenie;
 W imieniu mieszkańców Trzebunia, Włoczewa i Miłodroża zwrócił się do radnych powiatu
płockiego o interwencję w sprawie uprzątnięcia krzaków wyciętych przy drogach
i rozrzuconych przez wiatr.
Radny Piotr Rutkowski:
 Poprosił o przekazanie pisemnego stanowiska RIO odnośnie finansowania budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu gminy.
 Poprosił o odtworzenie wiat przystankowych, w tym w Bronowie-Zalesiu na pętli
autobusowej, niezależnie od przyczyny zniszczenia wiaty.
Radny Mariusz Downarowicz:
 Zapytał, jak przebiega sprawa realizacji wniosków dotyczących budowy oświetlenia
ulicznego, pozostałych do realizacji z lat ubiegłych.
Odpowiedzi Wójta:
Na sprawę poruszoną przez Wiceprzewodniczącego Rady Włodzimierza Kajkowskiego:
 Nie został ustalony kierowca będący sprawcą zniszczenia przystanku, więc nie można
wystąpić o odszkodowanie i z tego powodu odtworzenie wiaty przystankowej będzie
musiało być finansowane z budżetu gminy.
 Na sprawy poruszone przez radnego Piotra Rutkowskiego:
 RIO w Płocku stoi na stanowisku, że w obecnym stanie prawnym finansowanie budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków nie jest możliwe. Niektóre RIO są odmiennego zdania,
więc Urząd podejmie próbę znalezienia sposobu sfinansowania budowy tych oczyszczalni.
Natomiast w bieżącym roku gmina nie ma możliwości uzyskania wsparcia finansowego
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budowy przydomowych oczyszczalni z innych źródeł. Mieszkańcy nie powinni czuć się
zawiedzeni po tym, jak były zbierane wnioski, ponieważ najpierw należało poznać skalę
zainteresowania tą inwestycją, która nie będzie tania, ponieważ koszt budowy jednej
biologicznej przydomowej oczyszczalni to 12 – 15 tys. zł. Do tej sprawy należy się więc
starannie przygotować.
 Odnośnie odtworzenia wiat przystankowych – większość zniszczeń wynika z dewastacji,
a nie z naturalnego zużycia. Wójt podał przykład niedawnego stłuczenia szyby w nowej
wiacie w Starych Proboszczewicach. Obecni przy tym mieszkańcy pozostali obojętni na ten
wybryk chuligański.
Na pytanie radnego Mariusza Downarowicza:
 Realizacja oświetlenia ulicznego przebiega bez opóźnień; lampy przewidziane do budowy
w 2014 r., również pozostałe do realizacji z poprzednich lat, powinny być wykonane do
połowy listopada br.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku
obrad.
Ad. 5.
Przewodniczący Rady złożył sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia wszystkich komisji,
które odbyło się w lipcu br., podczas którego, w części wyjazdowej posiedzenia, komisje
zapoznały się ze stanem realizacji inwestycji prowadzonych na terenie Gminy Stara Biała.
Komisja Rewizyjna spotkała się jeden raz. Przewodniczący Komisji Jacek Portalski omówił
tematykę posiedzenia:
1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku.
2. Opracowanie wniosków do budżetu na 2015 rok.
W sprawach różnych Komisja:
1. Jednogłośnie zaakceptowała założenia do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Stara Biała w roku 2015.
2. Rozpatrzyła skargę mieszkańców ulic Pięknej, Miłej i Wesołej w Maszewie Dużym na
działalność Wójta, która wpłynęła do Urzędu Gminy w dniu 27 sierpnia 2014 r.
w przedmiocie budowy ww. ulic z podjazdami do nieruchomości wykonanymi z tłucznia (nr
sprawy IR.ZP.271.5.2014) oraz wysłuchała jego wyjaśnień. Po wszechstronnym i rzetelnym
wyjaśnieniu podniesionych zarzutów Komisja wydała opinię, że ww. skarga jest
bezzasadna.
Komisja Budżetowa spotkała się jeden raz. Przewodniczący Komisji Mariusz Downarowicz,
omówił tematykę posiedzenia:
1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku.
2. Opracowanie wniosków do budżetu na 2015 rok.
W sprawach różnych Komisja:
1. Zapoznała się ze skargą siedemnastu mieszkańców ulic Pięknej, Miłej i Wesołej na
działalność Wójta w przedmiocie budowy ww. ulic z podjazdami z tłucznia, zarzucając mu,
że jest to niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Komisja
zaopiniowała ww. skargę jako bezzasadną.
2. Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na 2015 rok i jednogłośnie wydała o nim pozytywną opinię.
Komisja Polityki Społecznej spotkała się jeden raz. Przewodniczący Komisji Andrzej
Wojciechowski omówił tematykę posiedzenia:
1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku.
2. Opracowanie wniosków do budżetu na 2015 rok.
W sprawach różnych Komisja:
1. Jednogłośnie wnioskuje, aby w 2015 r. profilaktyka ochrony zdrowia (badania i szczepienia)
świadczona przez NZOZ „Biała” była realizowana w zakresie jak w 2014 r.
2. Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na 2015 rok i stosunkiem głosów 3:1 pozytywnie go zaopiniowała.
3. Komisja zapoznała się ze skargą siedemnastu mieszkańców ulic Pięknej, Miłej i Wesołej na
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działalność Wójta w przedmiocie budowy ww. ulic z podjazdami z tłucznia, zarzucając mu, że
jest to niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Po przeanalizowaniu
skargi Komisja uznała ją za bezzasadną.
4. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek Kierownik GOPS Małgorzaty
Wiśniewskiej-Klimczewskiej w sprawie przyznania lokalu socjalnego nr 26 o pow. 30,37 m2
położonego w Ogorzelicach, ul. Bielska 5 mieszkance Nowych Proboszczewic.
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 Władysław Mikołajczyk i Wiceprzewodniczący Rady Włodzimierz Kajkowski poparli
wnioski Komisji Rewizyjnej odnośnie inwestycji zgłoszonych do budżetu gminy na 2015 rok.
Radny Mariusz Downarowicz:
 Zwrócił się do radnych powiatu płockiego z prośbą o interwencję w sprawie uciążliwych
wyziewów emitowanych przez PKN Orlen, które znowu dają się odczuć.
Radny Stanisław Wiśniewski:
 Zapytał o budowę drogi w Kobiernikach w stronę lasu.
 Poprosił o wykonanie remontu bruku na drodze do mostku w Wyszynie.
Radny Piotr Rutkowski poprosił o:
 Monitorowanie naprawy oraz naprawy bieżące w miarę potrzeb drogi w Nowym Trzepowie
w kierunku Żukowa.
 Naprawę przejazdu pod wiaduktem w Nowym Trzepowie.
 Dokończenie wycięcia krzaków przy drodze powiatowej w Nowym Trzepowie przy sadach.
Radny powiatu płockiego Marek Moderacki:
W odpowiedzi na prośbę radnego Mariusza Downarowicza przypomniał o swojej interpelacji
w tej sprawie. Dodał, że Orlen nie podaje wyników badań wpływu wyziewów na zdrowie
mieszkańców. Poprosił o zgłaszanie problemu wyziewów na telefon infolinii czynnej całodobowo
(24) 365 44 99, tak aby wiadomo było, że problem ten został zauważony przez wiele
mieszkańców. Obiecał, że zajmie się tą sprawą.
Odpowiedzi Wójta:
Na pytanie radnego Stanisława Wiśniewskiego o drogę do lasu w Kobiernikach i remont drogi
(zjazd) do mostku w Wyszynie oraz radnego Piotra Rutkowskiego o drogę w Nowym
Trzepowie Wójt odpowiedział, że zniszczenia tych dróg są skutkiem traktowania ich przez
kierowców jako skróty dojazdu do innych tras w związku z prowadzonymi robotami drogowymi.
Drogi zostaną naprawione jak najszybciej, jednak w zależności od posiadanych środków na ich
bieżące utrzymanie.
Radny Mariusz Downarowicz:
 Poprosił o interwencję policji w związku z częstą jazdą kierowców firmy Remondis
z nadmierną prędkością po nowo wybudowanej „schetynówce”
 Zauważył, że skrzyżowanie na końcu ul. Brwileńskiej do lasu od strony Maszewa
w przyszłości wymaga poszerzenia, ponieważ tworzą się tam korki.
Przewodniczący Rady:
 Poprosił kierownika Posterunku Policji w Starej Białej Zdzisława Dybca, aby patrole Policji,
jeżdżąc po gminie i widząc problemy związane z drogami, zgłaszała je do Urzędu Gminy,
nie czekając, aż zrobi to radny na sesji.
Wójt potwierdził, że Policja zgłasza zauważone problemy.
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Radny Władysław Mikołajczyk:
 Zaproponował, aby w związku z budową przedszkola na ul. Floriańskiej w Nowych
Proboszczewicach na wysokości sklepu położyć progi zwalniające i namalować pasy na
jezdni od przedszkola do banku.
Przewodniczący Rady zachęcił do zgłaszania problemów radnym powiatu płockiego
i Kierownikowi Posterunku Policji w Starej Białej obecnym na sali.
Sołtys Starych Proboszczewic Jan Sieradzki:
 W imieniu mieszkańców Starych Proboszczewic poprosił o podjęcie działań, które
spowodują ograniczenie prędkości przez kierowców jeżdżących ul. Sierpecką. Ulica ta nie
ma poboczy, a jest coraz częściej wykorzystywana przez pieszych.
Radny Stanisław Wiśniewski:
 Zapytał radnych powiatu płockiego o dalsze plany odnośnie skrzyżowania drogi
wojewódzkiej nr 559 z drogą powiatową w Mańkowie.
Radny Piotr Rutkowski:
 Poprosił o przyspieszenie tempa naprawy drogi pod wiaduktem w Nowym Trzepowie.
Wiceprzewodniczący Rady Włodzimierz Kajkowski:
 Poparł wypowiedź sołtysa Jana Sieradzkiego odnośnie zagrożenia dla pieszych
stwarzanego przez kierowców na ul. Sierpeckiej i poprosił radnych powiatu płockiego
o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
Radny Wojciech Żółtowski:
 Zgłosił sprawę uszkodzenia sączków melioracyjnych powstałych podczas budowy drogi
w Starej Białej.
 Zapytał, kiedy zostanie rozpoczęta budowa chodnika przy drodze powiatowej w Białej
w kierunku Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.
 Zapytał, czy inkasentka będzie zbierała opłaty za wodę.
Po wyczerpaniu interpelacji i zapytań radnych Przewodniczący Rady o godz. 10.30 zarządził
30 minutową przerwę w obradach.
O godz. 11.00 wznowiono obrady.
Podczas przerwy salę obrad opuścił kierownik Posterunku Policji w Starej Białej Zdzisław
Dybiec.
Ad. 7.
Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie komisje Rady Gminy zapoznały się
i omówiły informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku oraz
informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury:
Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Następnie odczytał Uchwałę
Nr Pł.332.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17
września 2014 r. wyrażającą pozytywną opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Stara Biała
w/w informacji.
Wobec braku uwag i pytań Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku
obrad.
Ad. 8.
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 i pytań 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 od głosu” 0 radnych
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Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 252/XXXII/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Stara Biała na lata 2014 – 2020 (uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 9.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową
Gminy Stara Biała na rok 2014.
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.
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 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 253/XXXII/14 zmieniającą Uchwałę Budżetową gminy Stara Biała na rok 2014
(uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 10.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie do realizacji partnerskiego projektu systemowego pn. „Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja
przyszłość”, realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,
Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic
w jakości usług edukacyjnych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego i krajowych środków publicznych.
Stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały, odczytał uzasadnienie do uchwały
i poprosił o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wobec braku wniosków i pytań 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 od głosu” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 254/XXXII/14 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji
partnerskiego projektu systemowego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość”,
realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach”, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.2.
„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych
(uchwała w załączeniu do protokółu).
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Ad. 11.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego
obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie w celu przeprowadzenia wyborów
samorządowych.
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.
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 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 255/XXXII/14 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu
Pomocy Społecznej w Brwilnie w celu przeprowadzenia wyborów samorządowych
(uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 12.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii 400kV.
Stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosił o zabieranie głosu w tej
sprawie.
Radny Piotr Rutkowski poprosił o przybliżenie treści projektu uchwały i zapytał, czy
mieszkańcy wiedzą, że taka uchwała będzie podejmowana podczas dzisiejszej sesji Rady.
Wójt pokrótce wyjaśnił założenia projektu uchwały. Potwierdził, że odbyły się spotkania
zainteresowanych mieszkańców z przedstawicielami PKN Orlen i Energoprojekt Kraków, który
będzie tę inwestycję projektował. Obecnie trwają negocjacje z mieszkańcami w sprawie
ustalenia służebności gruntowej, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę. Mieszkańcy
są informowani o postępie prac na bieżąco.
Wobec braku wniosków i dalszych pytań 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 od głosu” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 256/XXXII/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla linii 400 kV (uchwała w załączeniu do niniejszego
protokółu).
Ad. 13.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie czynności związanych z zawarciem umowy najmu wagi samochodowej 50 t
w Ogorzelicach.
Stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosił o zabieranie głosu w tej
sprawie.
Wójt pokrótce wyjaśnił założenia projektu uchwały.
Na pytanie Wiceprzewodniczącego Rady Włodzimierza Kajkowskiego ile wynosi roczny
najem wagi Wójt wyjaśnił, że jest to 1,5 tys. zł netto. Koszty utrzymania i legalizacji wagi ponosi
najemca.
Wobec braku wniosków i dalszych pytań ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
9/14

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 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 257/XXXII/14 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z zawarciem umowy najmu wagi samochodowej 50 t w Ogorzelicach (uchwała
w załączeniu do protokółu).
Ad. 14.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie określenia stawek
podatku od nieruchomości na terenie gminy Stara Biała w roku 2015.
Stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosił o zabieranie głosu w tej
sprawie.
Radny Piotr Rutkowski wypowiedział się przeciw podniesieniu podatków, przede wszystkim
związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, uzasadniając to tym, że Stara Biała jest
gminą wiejską i radni nie powinni się sugerować stawkami podatku w Płocku. Jest zdania, że
w ciągu kadencji w gminie zbyt mało zostało zrobione dla małych miejscowości.
Radny Władysław Mikołajczyk poprosił Skarbnik Gminy o podanie kwot, jakie wynikną ze
wzrostu podatku dla osób fizycznych o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.
Odnosząc się do wypowiedzi radnego Piotra Rutkowskiego zauważył, że jest to minimalny
wzrost podatku, bo o 1 grosz, a nie można zapominać o tym, że mieszkańcy korzystają również
z dopłat z budżetu gminy, np. do komunikacji czy 50% do kanalizacji.
Przewodniczący Rady odniósł się do wypowiedzi radnego Piotra Rutkowskiego. Zauważył,
że radny Rutkowski na każdej sesji Rady Gminy zgłasza potrzeby inwestycyjne i inne, wiążące
się z wydatkami. Sprzeciwiając się proponowanym niewielkim wzrostom podatku ogranicza
równocześnie ilość środków pieniężnych na te wydatki. Rada podnosi podatek symbolicznie, tak
aby nie było to dotkliwe dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.
Wójt Gminy zauważył, proponowany wzrost podatku o 1 grosz służy tylko jego urealnieniu.
Wpływ
podatku
z małych miejscowości jest niewielki. Największym płatnikiem tego podatku jest PKN Orlen,
a nie drobni przedsiębiorcy. Wiceprzewodniczący Rady Włodzimierz Kajkowski zaapelował,
aby radni rozważając proponowany wzrost podatku, zresztą symboliczny, zachowali się
rozsądnie. Należy pamiętać, że mały wzrost podatku w każdym roku to mało odczuwalne skutki
dla jego płatników.
Radny Piotr Rutkowski odpowiedział, że pozostawienie podatków na dotychczasowym
poziomie i wnioskowanie o odnowienie wiaty nie uważa za populizm.
Skarbnik Gminy poinformowała, że budynki mieszkalne na terenie gminy zajmują powierzchnię
311 848,09 m2. Z tego tytułu roczna kwota podatku w 2014 r. wynosi 205 831,81 zł. Skutki
obniżenia stawki podatku w stosunku do kwoty ustawowej wynoszą 24 948,57 zł rocznie.
Następnie podała informację odnośnie następujących podatków:
Rodzaj podatku
Podatek od osób fizycznych
Budynki pod dział. gospodarczą
Grunty pod dział. gospodarczą
Podatek od osób prawnych
Budynki pod dział. gospodarczą
Grunty pod dział. gospodarczą

Podstawa opodatkowania

Kwota rocznie

47 621 92 m2
328 948,29 m2

1 094 510,67 zł
290 611,89 zł

81 994,38 m2
3 515 401,90 m2

1 888 330,56 zł
3 125 364,84 zł

Wójt stwierdził, że nie podnosząc podatku od nieruchomości pod działalność gospodarczą od
osób prawnych gmina traci rocznie 300 tys. zł, czyli tyle, ile wynosi bieżące utrzymanie dróg.
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Wobec braku wniosków i dalszych pytań ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych
Wynik głosowania: „za” 14 radnych,
„przeciw” 1 radny
„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy wymaganą większością głosów (14
głosami „za”) podjęła Uchwałę Nr 258/XXXII/14 w sprawie określenia stawek podatku od
nieruchomości na terenie gminy Stara Biała w roku 2015 (uchwała w załączeniu do
protokółu).
Ad. 15.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie skargi mieszkańców ulic
Piękna, Miła i Wesoła na działalność Wójta Gminy Stara Biała.
Stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosił o zabieranie głosu w tej
sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady Włodzimierz Kajkowski wypowiedział się za podjęciem uchwały
zgodnie z projektem, tym bardziej że była ona omawiana przez wszystkie komisje, które uznały
bezzasadność skargi.
Radny Władysław Mikołajczyk zauważył, że skarga jest konsekwencją wcześniejszej decyzji
Rady dotyczącej wykonania podjazdów z tłucznia a nie z kostki brukowej. Skarga powinna więc
być złożona nie na Wójta, ale na Radę Gminy. Uważa, że skarga jest nieuzasadniona.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał skargę dla wiadomości sołtysów.
Wobec braku wniosków, pytań i dalszych wypowiedzi 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 od głosu” 1 radny
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy wymaganą większością głosów (14
głosami „za”) podjęła Uchwałę Nr 259/XXXII/14 w sprawie skargi mieszkańców ulic Piękna,
Miła i Wesoła na działalność Wójta Gminy Stara Biała (uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 16.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie czynności związanych z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu
położonego w m. Brwilno (dz. nr 60/20).
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.
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 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 260/XXXII/14 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Brwilno (dz.
nr 60/20) (uchwała w załączeniu do protokółu).
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Ad. 17.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m.
Mańkowo (dz. nr 121/2)
Stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosił o zabieranie głosu w tej
sprawie.
Na pytanie radnego Piotra Rutkowskiego, za jaką kwotę grunt będzie wykupiony Wójt
odpowiedział, że z właścicielem gruntu uzgodniono kwotę 30 tys. zł za 2.468 m2.
Wobec braku wniosków i dalszych pytań 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 od głosu” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 261/XXXII/14 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Mańkowo (dz. nr 121/2)
(uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad.18.
W punkcie zapytania i wolne wnioski głos zabrali:
Radny Mariusz Downarowicz:
 Poprosił o naprawę chodnika w Brwilnie, na którym zapadła się kostka brukowa.
Sołtys Dziarnowa Andrzej Szpiek:
 Poruszył sprawę wezwania sołtysów przez ZGRP w celu udzielenia informacji na temat
nieruchomości, których właściciele nie płacą opłaty śmieciowej. Stwierdził, że sołtysi takich
pełnych informacji nie mają. Zasugerował, że każdy sołtys powinien otrzymać spis
nieruchomości położonych w jego sołectwie i wykaz mieszkańców, którzy w nich
zamieszkują.
Sołtys Starych Proboszczewic Jan Sieradzki:
 Poinformował, że był również wezwany do ZGRP w takiej samej sprawie, jak sołtys Szpiek.
Żądano od niego informacji, których nie posiadał, o nieruchomościach i ich mieszkańcach,
pod groźbą odpowiedzialności karnej. Uważa, że tego rodzaju informacje powinni
przekazywać urzędnicy a nie sołtysi.
Sołtys Bronowa-Zalesia Bogdan Jachimowicz i sołtys Nowego Trzepowa Stanisław
Mokrzki zgodzili się z wypowiedzią sołtysów Sieradzkiego i Szpieka, tzn. z tym, że sołtysi nie
mają wszystkich informacji, o które pytał ZGRP.
Odpowiedź Wójta:
 Postępowanie, o których wspominali sołtysi, toczy się w oparciu o KPA i ma prawidłowy
przebieg. ZGRP zależy na tym, aby system opłat za odpady komunalne był jak
najszczelniejszy. Ponieważ współpracował z sołtysami od początku wprowadzania ustawy
„śmieciowej”, więc również zwrócił się do nich w sprawie wyjaśnienia sytuacji
w nieruchomościach, z których nie wpłynęły deklaracje. W przypadku, gdy sołtys nie ma
wiedzy w sprawie, o którą jest pytany, powinien to stwierdzić i taka odpowiedź wystarczy.
Natomiast nie jest wolno udostępnić danych o mieszkańcach i ich adresach, ponieważ
stanowi to złamanie przepisów o ochronie danych osobowych, co grozi daleko idącymi
konsekwencjami prawnymi.
Radny Władysław Mikołajczyk:
 Wyraził zaniepokojenie, że sołtys nie może się odwołać od postanowienia wzywającego go
do ZGRP w celu złożenia wyjaśnień i wątpliwość, czy w tym przypadku zostały zastosowane
odpowiednie przepisy prawa.
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Wójt pokrótce jeszcze raz wyjaśnił, że działania ZGRP są jak najbardziej zgodne
z obowiązującymi przepisami.
Sołtys Włoczewa Romuald Żółtowski:
 Zapytał, co należy zrobić, jeśli mieszkaniec podpisał deklarację „śmieciową”, płaci składki,
a nie wystawia śmieci, więc je gdzieś wyrzuca.
Odpowiedź Wójta:
 Za usunięcie wyrzuconych śmieci odpowiada właściciel gruntu, chyba że zostanie
znaleziony sprawca.
Sołtys Nowego Bronowa Zbigniew Truchlewski:
 Zapytał, czy ponad 20-godzinna przerwa w dostawie wody w okresie letnim, która wystąpiła,
jest czymś normalnym i czy nie można było zdobyć agregatu prądotwórczego.
Radny Władysław Mikołajczyk:
 Przekazał informację od mieszkańców, że w pobliżu mostku w Nowych Proboszczewicach
są spuszczane nieczystości do rzeki Wierzbicy, co powoduje uciążliwy fetor
i zanieczyszczenie gruntu. Zapytał, co należy z tym zrobić.
Odpowiedzi Wójta:
 Za zanieczyszczenie gruntu odpowiada jego właściciel i to do niego należy rozwiązanie tego
problemu ale podejmiemy działania w celu wyjaśnienia tej sprawy.
Sołtys Bronowa-Zalesia Bogdan Jachimowicz:
 Przyłączył się do wypowiedzi sołtysa Truchlewskiego odnośnie zbyt długiej przerwy
w dostawie wody w okresie letnim
 Poinformował o zdarzających się 2-, 3- godzinnych przerwach w dostawie wody w okresie
przedwieczornym.
Salę obrad opuściła radna Grażyna Figiel-Betlejewska.
Prezes Spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Jarosław Rydzewski wyjaśnił, że przerwa
w dostawie wody była spowodowana awarią w Zakładzie Energetycznym, a spółka gminna nie
posiada własnego agregatu prądotwórczego. Zakład Energetyczny zapewniał, że w ciągu
2 godzin usunie awarię kilkakrotnie nie dotrzymując tego terminu. Spółce trudno było podjąć
decyzję, ponieważ agregat trzeba dowieźć i podłączyć, są to dodatkowe koszty, a poza tym
w każdej chwili awaria mogła być usunięta. Zakup własnego agregatu to bardzo duży wydatek
łączący się z zamrożeniem pieniędzy na urządzenie, które może być wykorzystane może dwa
do czterech razy w ciągu roku. Poinformował, że widzi możliwość rozwiązania tego problemu
w taki sposób, aby nie ponieść kosztów, a temat byłby załatwiony. W przypadku awarii lub
planowanej przerwy w dostawie prądu Zakład Energetyczny będzie nieodpłatnie zapewniał
agregat dla stacji uzdatniania wody.
Wójt Gminy potwierdził, że Zakład Energetyczny miał problem ze zlokalizowaniem miejsca
awarii, które ostatecznie znalazł pracownik spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Sp.
z o.o.
Radny Piotr Rutkowski:
 Wyraził nadzieję, że Prezesowi uda się załatwić sprawę agregatu na wypadek przerwy
w dostawie prądu.
 Stwierdził, że dużym problemem jest spadek ciśnienia wody w Bronowie-Zalesiu i Nowym
Trzepowie na końcu sieci wodociągowej. Uważa, że konieczne jest założenie dodatkowych
pomp.
Przewodniczący Rady:
 Podziękował pracownikowi ds. obsługi rady Bożenie Guzanek za dobre przygotowywanie
protokółów z sesji Rady Gminy i następnie odczytał fragment artykułu z czasopisma
„Wspólnota” pt.: „Jak napisać dobry protokół sesji”:
„Część radnych oczekuje, że protokół będzie zawierał dosłownie wszystkie ich wypowiedzi.
Nie byłoby to jednak prawidłowe. Jak więc rozumieć pojęcie «rzeczywisty przebieg obrad?»
Otóż ma to być syntetyczne streszczenie całości obrad, a nie «gadulstwa» dość często
uprawianego na sesjach lub w komisjach.”
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Sołtys Starej Białej Jarosław Nowakowski:
 Zgłosił, że przy okazji budowy drogi w Starej Białej zostały zniszczone saczki melioracyjne.
Przewodniczący Rady poprosił o wyjaśnienie powodu, dla którego wykopano rowy wzdłuż
drogi wojewódzkiej nr 559, ale bez przepustu.
Odpowiedź Wójta:
 Są to prace wykonane przez zarządcę drogi, dlatego też nie posiadamy wiedzy dlaczego
akurat w taki sposób to wykonano.
Wobec braku dalszych pytań i wniosków, Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego
punktu porządku obrad.
Ad. 19.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXII
Sesji Rady Gminy Stara Biała.
Przewodniczący Rady
/-/Jan Wrześniewski
Protokołowała
Bożena Guzanek
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