P R O T O K Ó Ł Nr XXXIII/14
z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Stara Biała,
która odbyła się w dnia 6 listopada 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.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na
lata 2014 – 2020.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową gminy Stara Biała na rok 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stara Biała
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Stare Proboszczewice (dz. nr
389/2).
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Ludwikowo (dz. nr 15/3).
12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako
podstawa obniżenia podatku rolnego na rok 2015 na obszarze gminy Stara Biała.
13. Podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.
14. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za
rok szkolny 2013/2014 wraz z wynikami sprawdzianu klas VI i egzaminu gimnazjalnego.
15. Przedstawienie informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych za 2013 rok i z
analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych złożonych na dwa miesiące
przed upływem kadencji.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad.
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XXXIII Sesja Rady Gminy Stara Biała odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Rozpoczęła się o godz. 9.12 i zakończyła o godz. 13.50.
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.
Wójt złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad, tj. po punkcie 12 wprowadzenie punktu 13:
„13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.”
i odpowiednią zmianę numeracji kolejnych punktów.
Przewodniczący Rady, wobec braku innych wniosków, poddał pod głosowanie wniosek Wójta.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, Rada Gminy jednogłośnie (15 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara
Biała na lata 2014 – 2020.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową gminy Stara Biała na rok 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stara Biała
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Stare Proboszczewice
(dz. nr 389/2).
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Ludwikowo (dz. nr 15/3).
12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako
podstawa obniżenia podatku rolnego na rok 2015 na obszarze gminy Stara Biała.
13. Podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.
14. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego
za rok szkolny 2013/2014 wraz z wynikami sprawdzianu klas VI i egzaminu
gimnazjalnego.
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15. Przedstawienie informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych za 2013 rok
i z analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych złożonych na dwa
miesiące przed upływem kadencji.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. 3.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że radni wraz z zaproszeniami otrzymali projekt
protokołu z posiedzenia XXXII 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 XXXII Sesji Rady Gminy przyjęto jednogłośnie
(15 głosów „za”).
Ad. 4.
Wójt Gminy złożył informację o pracach w okresie między sesjami:
Inwestycje drogowe, poza budową ul. Malinowej w Maszewie Dużym, zostały zakończone;
trwa ich rozliczanie i kompletowanie dokumentów odbiorowych.
Budowa przedszkola w Nowych Proboszczewicach jest w zasadzie zakończona, zgodnie
z ustalonym terminem (koniec października br.) Aktualnie trwa przeszkalanie służb
w zakresie obsługi nowoczesnych urządzeń technicznych, które tam się znajdują. Są
również przygotowywane dokumenty odbiorowe, tak aby na początku przyszłego roku
kalendarzowego placówka mogła rozpocząć działalność.
Trwają inwestycje na drogach powiatowych, realizowane wspólnie z powiatem płockim, tj.:
− przebudowa drogi powiatowej w Kamionkach wraz ze skrzyżowaniem z drogą
wojewódzką nr 540,
− 7 listopada br. nastąpi odbiór robót na drodze powiatowej Bronowo-Zalesie – Ciachcin
na części odcinka realizowanego w br.,
− w najbliższym czasie rozpocznie się budowa chodnika do PWSZ w Nowym Trzepowie;
budowa zatok przystankowych i przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej z drogą
gminną – z powodów braku środków finansowych - została przełożona na przyszły rok,
Inwestycją realizowaną na terenie gminy bez jej udziału finansowego jest budowa mostu
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 559 w Srebrnej, w przeciągu kilkunastu dni powinien zostać
tam przywrócony ruch drogowy,
Trwa procedura związana z przygotowaniem projektu budżetu na 2015 r., który musi być
przekazany do RIO do 15 listopada br.
W 2015 r. gmina prawdopodobnie przekroczy 2 mln zł dopłaty do komunikacji miejskiej.
W tej chwili proponowana dopłata przez KM Płock na 2015 r. to 4,30 zł do 1 km, podczas
gdy w roku 2014 wynosi ona 3,80 zł. Wzrost dopłaty wynika ze stosunkowo dużej ilości
kursów autobusów, którymi podróżuje niewielu pasażerów, więc wpływy za bilety nie są
duże.
24 października br. odbyła się konferencja w ORLEN Arenie związana z 20-leciem ZGRP,
na której poruszono m.in. sprawę realizowania przez Związek ustawy „śmieciowej” dla gmin
powiatu płockiego i gostynińskiego. Osoby kompetentne w tym zagadnieniu stwierdziły, że
zadanie to jest realizowane prawidłowo i zachowywane są wymagane wskaźniki, np.
poziomu segregacji odpadów. Wójt poinformował, że rozwiązanie przyjęte przez gminy
zrzeszone w ZGRP jest polecane dla innych gmin.
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Odnośnie dalszego funkcjonowania USC: Wojewoda Mazowiecki zaproponował kilku
gminom, m.in. Starej Białej, aby rozpatrzyć rezygnację z utrzymywania USC. Koszt jego
funkcjonowania w roku przyszłym bardzo wzrośnie. Jednak z uwagi m.in. na prestiż gminy
zdecydowano o pozostawieniu Urzędu.
Wójt poinformował o swoim spotkaniu z dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Płocku w sprawie uzgodnienia terenu, dla którego zostanie
opracowana dokumentacja na wykonanie I etapu melioracji gruntów rolnych.
Wójt poinformował o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola w Nowych
Proboszczewicach, który ma się odbyć pod koniec listopada br., tak aby na początku
przyszłego roku można było uruchomić przedszkole dla zgłoszonych 50 dzieci.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do sprawozdania Wójta.
Radny Piotr Rutkowski zapytał:
Czy będzie wykonany chodnik do PWSZ w Nowym Trzepowie?,
Na czym będzie polegała racjonalizacja funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie
gminy?
Radny Marek Moderacki:
Zapytał, czy wiadomo, która firma będzie wywoziła śmieci z terenu gminy w przyszłym roku.
Odpowiedzi Wójta:
Na pytania radnego Piotra Rutkowskiego:
Chodnik będzie wykonywany w najbliższym czasie, o czym już Wójt wspomniał wcześniej,
natomiast zatoki autobusowe, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Płockiego, wynikającą
z braku środków finansowych - w przyszłym roku.
Wójt zauważył, że nie mówił o racjonalizacji funkcjonowania komunikacji autobusowej, ale
że należy się zastanowić, co zrobić z problemem wzrostu kosztów za komunikację.
Na sprawy poruszone przez radnego Marka Moderackiego:
Umowa w sprawie wywozu śmieci została zawarta do końca 2015 r., więc w 2014 r. gminę
nadal będzie obsługiwała firma SITA. Wójt poruszył sygnalizowany przez sołtysa Nowego
Trzepowa problem odbioru opon wyjaśniając, że w ramach umowy odbierane są odpady
komunalne, czyli wytwarzane w gospodarstwie domowym , a więc nie opony od samochodu
ciężarowego lub od ciągnika. Niemniej trwa poszukiwanie sposobu rozwiązania tego
problemu, co z pewnością będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez
gminę.
Radny Piotr Rutkowski zgłosił problem mieszkańca, od którego SITA nie odebrała opon od
dwukółki.
Przewodniczący Rady zauważył, że nie należy poprzestawać na tym, co powiedział
mieszkaniec, ale dokładnie sprawdzić, czy taki problem faktycznie występuje.
Radny Marek Moderacki dodał, że opony wymienia się w warsztacie samochodowym, a nie
osobiście i warsztat za darmo lub za niewielką odpłatnością przyjmie zużyte opony, więc nie
widzi tu żadnego problemu
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 4 listopada br., podczas którego komisje dokonały posdumowania swojej
pracy w toku całej kadencji.
W sprawach różnych:
Wójt przybliżył pokrótce projekty uchwał podatkowych przewidzianych pod obrady
najbliższej sesji Rady Gminy:
− w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obniżenia
podatku rolnego na rok 2015 na obszarze gminy Stara Biała,
− w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2015 r.
i poinformował, że oba podatki zostały ustalone na poziomie 2014 r.
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W toku dyskusji radni wypowiedzieli się za stawkami podatku zaproponowanymi
w projektach uchwał.
Wójt poinformował, że KM Płock Spółka z o.o. zamierza od 2015 r. podwyższyć cenę za
1 km przebiegu autobusów o 18%, tj. z kwoty 3,80 zł do kwoty 4,30 zł zauważając, że
w przypadku niektórych kursów autobusy wożą powietrze, a nie pasażerów.
Radni, w odpowiedzi na pytanie Wójta, przedstawili pokrótce najważniejsze potrzeby
inwestycyjne, jakie ich zdaniem występują w okręgach wyborczych, które reprezentują.
Radny Władysław Mikołajczyk zauważył potrzebę zmiany kursu autobusu linii nr 16, tak
aby skoordynować jego odjazd z przystanku w Nowych Proboszczewicach
z zakończeniem zajęć w szkole.
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają uwagi lub pytania do złożonego sprawozdania
i wobec braku uwag i pytań odnośnie sprawozdania przeszedł do kolejnego punktu porządku
obrad.
Ad. 6.
Głos zabrali:
Radny Stanisław Wiśniewski:
Zwrócił uwagę na konieczność naprawy osuwiska przy „schetynówce” w Kobiernikach,
powstające pod wpływem działania cieku wodnego, które tylko częściowo zostało
zlikwidowane przez wykonawcę.
Wiceprzewodniczący Rady Włodzimierz Kajkowski:
Zapytał, czy w br. będzie wykonane oświetlenie na ul. Spółdzielczej w Nowych
Proboszczewicach.
Radny Piotr Rutkowski:
Poprosił o wyrównanie przed zimą dróg w Nowym Trzepowie i w Bronowie-Zalesiu.
Zapytał, co z oświetleniem w Nowym Trzepowie i w Bronowie-Zalesiu przy tzw. drodze
kapuścianej.
Radny Władysław Mikołajczyk:
Podziękował Wójtowi za ustawienie ławek na skwerze w Nowych Proboszczewicach
i poprosił o ich pomalowanie.
Radny Mariusz Downarowicz poprosił o naprawę:
Nawierzchni drogi gminnej w Brwilnie ( w kierunku Wisły).
Naprawę nawierzchni drogi przy wyjeździe na nowo zbudowaną drogę asfaltową.
Radny Wojciech Żółtowski:
Zapytał, jak wygląda sprawa wiaty w Białej.
Odpowiedzi Wójta:
Na prośbę radnego Stanisława Wiśniewskiego:
Wykonawca ma się zająć naprawą osuwiska, ale wcześniej jest potrzebna opinia geologa
wskazująca, jak odwodnić skarpę.
Na prośby o remont dróg zgłoszone przez radnych: Piotra Rutkowskiego i Mariusza
Downarowicza:
Wszystkie drogi są remontowane na bieżąco; ubytki w nawierzchni są uzupełniane pospółką
ze żwirem. Co do równiarki: teraz jest za sucho, aby można ją było zastosować, drogi będą
naprawione równiarką w sprzyjającym okresie.
Na pytanie Wiceprzewodniczącego Rady Włodzimierza Kajkowskiego:
Wykonawca zapewnia, że oświetlenie będzie zamontowane do końca przyszłego tygodnia.
Na prośbę radnego Władysława Mikołajczyka:
Ławki zostaną zabezpieczone na zimę, a zniszczone elementy drewniane zostaną
wymienione na wiosnę.
Na pytanie radnego Wojciecha Żółtowskiego:
Wiaty zostały zamówione i zostaną zamontowane: większa w Nowym Bronowie w pobliżu
skrzyżowania dróg powiatowych i mniejsza w Białej przy ul. Poświętne.
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Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają uwagi lub pytania do złożonego sprawozdania
i wobec braku uwag i pytań odnośnie sprawozdania przeszedł do kolejnego punktu porządku
obrad.
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.
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 262/XXXIII/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 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 263/XXXIII/14 zmieniającą Uchwałę Budżetową gminy Stara Biała na rok 2014
(uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 9.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu
współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.
Stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosił o zabieranie głosu w tej
sprawie.
Na pytanie radnego Marka Moderackiego jakie organizacje pozarządowe wzięły udział
w konsultacjach, które odbyły się 20 października 2014 r. Wójt odpowiedział, że żadne.
Na pytanie radnego Piotra Rutkowskiego, czy w projekcie uchwały na 2015 r. są zmiany
w stosunku do uchwały na 2014 r. Wójt odpowiedział, że zmian nie ma, a wszystkie procedury
niezbędne przed jej podjęciem zostały dopełnione.
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
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„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 264/XXXIII/14 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stara Biała
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok (uchwała w załączeniu do
protokółu).
Przewodniczący Rady o godz. 10.10 zarządził 30 minutową przerwę w obradach.
O godz. 10.40 wznowiono obrady.
Podczas przerwy salę obrad opuścił radny Jacek Portalski i kierownik Posterunku Policji
w Starej Białej Zdzisław Dybiec.
Ad. 10.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego
w m. Stare Proboszczewice (dz. nr 389/2).
Stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosił o zabieranie głosu w tej
sprawie.
Na pytanie Wiceprzewodniczącego Rady Włodzimierza Kajkowskiego jaka jest
powierzchnia działki gruntu i jaka jest jej cena Wójt odpowiedział, że jest to około 50 m2
i przewiduje cenę – która będzie negocjowana - pomiędzy 2 a 3 tys. zł. Zakup działki jest
konieczny w związku z budową przedszkola.
Wobec braku wniosków i dalszych pytań ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
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 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 265/XXXIII/14 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Stare Proboszczewice (dz. nr
389/2) (uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 11.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego
w m. Ludwikowo (dz. nr 15/3).
Stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosił o zabieranie głosu w tej
sprawie.
Radny Stanisław Wiśniewski:
Stwierdził, że zakup działki jest niezbędny, aby doprowadzić rurę gazową do Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Wyszynie i zapytał, kiedy ten obiekt przejdzie na ogrzewanie
gazowe.
Radny Piotr Rutkowski:
Zapytał, jaka jest cena za tę działkę.
Odpowiedź Wójta:
Podłączenie gazu ziemnego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wyszynie będzie
możliwe po zakupie ww. działki gruntu o powierzchni ok. 300 m2. Ustalona cena to 53 zł/m2.
Wobec braku wniosków i dalszych pytań ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
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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 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 266/XXXIII/14 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności
związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Ludwikowo (dz.
nr 15/3) (uchwała w załączeniu do niniejszego protokółu).
Ad. 12.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obniżenia podatku rolnego na rok 2015 na obszarze
gminy Stara Biała.
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 14 radnych
Wynik głosowania: „za” 14 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (14 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 267/XXXIII/14 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej
jako podstawa obniżenia podatku rolnego na rok 2015 na obszarze gminy Stara Biała
(uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 13.
Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych.
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 14 radnych
Wynik głosowania: „za” 14 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie (14 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 268/XXXIII/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych (uchwała w załączeniu do protokółu).
Ad. 14.
Przewodniczący Rady stwierdził, że wszyscy radni otrzymali wcześniej informację o stanie
realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2013/2014 wraz z wynikami
sprawdzianu klas VI i egzaminu gimnazjalnego.
Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zabieranie głosu w sprawie przedstawionej
informacji.
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Na prośbę radnego Piotra Rutkowskiego Przewodniczący Rady omówił ww. informację
i wyraził opinię, że poziom nauczania w szkołach w gminie Stara Biała jest dość wysoki
a nauczyciele dobrze przygotowani.
Wobec braku pytań i dalszych uwag ze strony radnych, Przewodniczący Rady przeszedł do
kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. 15.
Informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych odczytali:
• Przewodniczący Rady – informację Wojewody Mazowieckiego dotyczącą oświadczeń
majątkowych złożonych przez Wójta i Przewodniczącego Rady, informację Naczelnika
Urzędu Skarbowego w Płocku z analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych
radnych i pracowników samorządowych sporządzonych na dzień 31.12.2013 roku oraz
informację
Przewodniczącego
Rady
dotyczącą
analizy
danych
zawartych
w oświadczeniach majątkowych radnych złożonych za 2013 r. oraz złożonych na 2 miesiące
przed upływem kadencji oraz zwrócił uwagę na powielanie przez radnych błędów
w kolejnych oświadczeniach.
• Wójt – informację dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych za 2013 r., pierwszych
oświadczeń majątkowych oraz złożonych w związku z upływem terminu powierzenia
stanowiska złożonych przez zobowiązanych do tego pracowników Urzędu Gminy
i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.
Informacje te stanowią załączniki do niniejszego protokółu.
Ad.16.
W punkcie zapytania i wolne wnioski głos zabrali:
Przewodniczący Rady:
Przedstawił Panią Małgorzatę Sieradzką, która po rezygnacji Pana Leszka Majczyny, pełni
funkcję sołtysa sołectwa Ulaszewo,
Poinformował, że na uroczystości z okazji 20-lecia ZGRP Radę Gminy Stara Biała
reprezentował jej Wiceprzewodniczący Włodzimierz Kajkowski. Dodał, że samorząd
gminy został uhonorowany okolicznościową statuetkę za zaangażowanie na rzecz rozwoju
regionu płockiego.
Sołtys Starej Białej Jarosław Nowakowski :
Zgłosił sprawę uszkodzenia sączków melioracyjnych powstałych podczas budowy drogi
w Starej Białej.
Radny Wojciech Żółtowski:
Przypomniał, że na poprzedniej sesji Rady Gminy wniósł interpelacje w sprawie poruszonej
przez sołtysa Starej Białej Jarosława Nowakowskiego .
Sołtys Starych Proboszczewic Jan Sieradzki:
Przypomniał o swoim wniosku w sprawie naprawy mostku w ciągu ul. Krótkiej,
Poprosił o uzupełnienie wyrw na ul. Hermana i Konrada Mazowieckiego,
Zapytał, dlaczego nie można jeszcze korzystać z placu zabaw na terenie stadionu.
Sołtys Włoczewa Romuald Żółtowski:
Podziękował za naprawienie drogi wiejskiej we Włoczewie,
Zapytał, czy będzie wykonana kanalizacja we Włoczewie.
Radny Mariusz Downarowicz:
Przypomniał o swojej prośbie w sprawie oznaczenia malowanymi białymi liniami krawędzi
dróg gminnych.
Wiceprzewodniczący Rady Włodzimierz Kajkowski:
Poprosił radnych powiatu płockiego o interwencję w sprawie wyrównania nawierzchni
poboczy drogi powiatowej biegnącej od Starych Proboszczewic w kierunku Golejewa.
Radny Stanisław Wiśniewski:
Poruszył sprawę cieku wodnego przy drodze powiatowej, który przez wykonawcę drogi
został poprowadzony wzdłuż skarpy przy samej drodze, co, w okresie opadów, będzie
stanowiło dla niej zagrożenie. Uważa, że należy ciek wodny odsunąć od drogi.
Radny Piotr Rutkowski:
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W związku z przełożeniem decyzji o budowie zatok autobusowych poprosił o tymczasowe
rozwiązanie umożliwiające mieszkańcom bezpieczne wysiadania z autobusu na przystanku
przy PWSZ i w Nowym Bronowie.
Odpowiedzi Wójta:
Na sprawę poruszoną przez sołtysa Starej Białej Jarosława Nowakowskiego i radnego
Wojciecha Żółtowskiego:
Wykonawca drogi został zobligowany do naprawy przepustu do 15 listopada br., co
umożliwi prawidłową pracę urządzeń melioracyjnych.
Na sprawy poruszone przez sołtysa Starych Proboszczewic Jana Sieradzkiego:
Przepust podobno został naprawiony, zastanie to sprawdzone.
Ulice Hermana i Konrada Mazowieckiego zostaną naprawione.
Odnośnie placu zabaw: z powodu kłopotów z dostawcą zabawek, zabawki ustawione na
placu musiały zostać zdemontowane. Zakupiono zabawki od innego dostawcy i zostaną one
zamontowane do końca 2014 r.
Na sprawy poruszone przez sołtysa Włoczewa Romualda Żółtowskiego:
Przydomowa biologiczna oczyszczalni ścieków zostanie zbudowana, aby sprawdzić, jak ona
działa i czy takie oczyszczalnie spełniają swoją rolę. Obecnie trwa proces projektowania
i kompletowania dokumentacji.
Na prośbę radnego Mariusza Downarowicza:
Linie krawędziowe należy namalować wiosną, ponieważ zimą, pod śniegiem, nie spełnią
swojej roli.
Na sprawę poruszoną przez radnego Stanisława Wiśniewskiego:
Wójt zgłaszał telefonicznie uwagi do zarządcy drogi w sprawie cieku wodnego przy skarpie.
Nie jest to inwestycja gminna, więc – w ramach interwencji - można będzie jeszcze tylko
zgłosić uwagi na piśmie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Obwód Drogowy w Bielsku.
Na sprawę poruszoną przez radnego Piotra Rutkowskiego:
Problem dotyczy autobusu linii nr 6. Zostały podjęte rozmowy, aby przystanek przesunąć
w bardziej bezpieczne miejsce. Jeśli się to nie uda, to w porozumieniu z ZDP trzeba będzie
wybudować wysepki dla pasażerów.
Na salę obrad wrócił radny Jacek Portalski.
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, aby osoby, które są kandydatami w wyborach
samorządowych w swoich wypowiedziach nie prowadziły kampanii wyborczej.
Mieszkaniec Ludwikowa Leszek Majczyna:
Wyraził opinię, że przejęcie po nim funkcji sołtysa przez Panią Małgorzatę Sieradzką było
dobrym pomysłem. Zadeklarował pomoc przy realizacji obowiązków sołtysa, jeśli będzie
taka potrzeba.
Poprosił Wójta o potwierdzenie, że mieszkańcy Ludwikowa będą mogli korzystać
z przydomowych oczyszczalni ścieków i nie będą musieli przyłączać się do projektowanej
kanalizacji sanitarnej.
Zapowiedział, że bez względu na wynik wyborów, w których kandyduje na radnego Rady
Gminy Stara Biała, w przyszłej kadencji będzie często obecny na sesjach Rady.
Przewodniczący Rady:
Odczytał e-maile mieszkańców gminy Leszka Majczyny i Eweliny Nowakowskiej z prośbą
o udostępnienie miejsca na sesji i zawierające zapowiedź zabierania głosu, kiedy uznają to
za konieczne. Wyjaśnił, że obecności na sesjach Rady nie należy zapowiadać, natomiast
udzielanie głosu należy do Prowadzącego Rady, dlatego dziwi się, że te e-maile zostały
wysłane.
Wyraził zadowolenie, że mieszkańcy gminy, obecni dziś na sali obrad, zainteresowali się
udziałem w sesjach Rady.
Odpowiedź Wójta na prośbę Pana Leszka Majczyny:
Problem funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków bardzo czytelnie reguluje ustawa
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dlatego nie widzi żadnego problemu, który
mogliby mieć mieszkańcy Ludwikowa w tym zakresie i nie potrzebna jest żadna dodatkowa
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umowa. Jeśli ktoś posiada oczyszczalnię spełniającą wymogi dotyczące oczyszczania ścieków
bytowych, tym samym wypełnia obowiązek związany z utylizacją odpadów ciekłych.
Następnie Wójt zapoznał radnych z pismem zawierającym opinię dotyczącą potrzeb Sądu
Rejonowego w Płocku w zakresie wykonywania pracy przez skazanych w ramach kary
ograniczenia wolności oraz prac społecznie użytecznych oraz swoją odpowiedź na to pismo,
w którym informuje, że gmina może powierzyć około 30 skazanym wykonywanie jedynie prac
porządkowych w szkołach, Urzędzie Gminy, na terenie spółki Gospodarka Komunalna „Stara
Biała” Spółka z o.o. oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.
Rozpoczynając uroczyste zakończenie VI kadencji Rady Gminy Przewodniczący Rady powitał
gości przybyłych na uroczystość: proboszcza parafii św. Jadwigi Śląskiej w Starej Białej,
radnych powiatu płockiego, Kierownika Posterunku Policji w Starej Białej, dyrektorów szkół
z terenu gminy, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i sołtysów.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który również powitał wszystkich obecnych oraz dokonał
krótkiego podsumowania VI kadencji Rady Gminy, zwracając szczególną uwagę na
najważniejsze inwestycje zrealizowane w tym czasie. Następnie podziękował radnym, radnym
powiatu płockiego z terenu gminy Stara Biała, pracownikom Urzędu Gminy i sołtysom za dobrą
pracę i współpracę.
Przewodniczący Rady zachęcił do zapoznania się z podsumowaniem dorobku inwestycyjnego
VI kadencji Rady, zamieszczonego w ostatnim numerze kwartalnika „Nasza Gmina”,
a następnie podziękował wszystkim obecnym na sali za wzajemną współpracę i wspólne
zrozumienie istotnych spraw dla gminy i ich mieszkańców, szczególne podziękowania kierując
do Wójta. Do tych słów przyłączył się Wiceprzewodniczący Rady Włodzimierz Kajkowski.
Następnie radni powiatu płockiego: Lech Dąbrowski, Marcin Piotrowski i Marek Moderacki
dokonali krótkiego podsumowania pracy rady powiatu w ostatniej kadencji oraz podziękowali
Radzie, Wójtowi, pracownikom Urzędu Gminy i sołtysom za współpracę i życzyli sukcesu
w wyborach samorządowych.
Głos zabrali również ksiądz kanonik Jan Deptuła, Stanisław Wiśniewski jako radny Gminy
Stara Biała i Prezes Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Starej
Białej oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej Bożena Zaręba
w imieniu Pań dyrektorek szkół, rodziców, uczniów, nauczycieli oraz własnym.
W dalszej części Wójt odczytał i wręczył Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Rady
oraz – wraz z Przewodniczącym Rady - wszystkim radnym listy gratulacyjne. Radni oraz
wszystkie osoby obecne na sesji otrzymały również drobne upominki.
Następnie Wójt zaprosił do kościoła w Starej Białej na uroczystą mszę św. z okazji obchodów
96. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę, które odbędą się 11 listopada 2014 roku
o godzinie 12:00 w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Starej Białej.
Ad. 17.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXIII
Sesji Rady Gminy Stara Biała.
Na zakończenie odśpiewano Hymn Polski.
Przewodniczący Rady

Jan Wrześniewski
Protokołowała
Bożena Guzanek
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