P R O T O K Ó Ł Nr VII/2019
z obrad VII Sesji Rady Gminy Stara Biała,
która odbyła się w dniu 15 lipca 2019 r.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2019 rok.
Sprawy różne.
Zakończenie obrad.

Sesja została zwołana na wniosek Wójta Gminy z dnia 8 lipca 2019 r..Obrady rozpoczęto 15
lipca 2019 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 11:42 tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 15 członków.
Obecni:
1. T. Bętlejewski
2. M. Downarowicz
3. M. Krajewski
4. I. Kraska
5. M. Lewandowska
6. A. Malanowska
7. H. Murawski
8. A. Pawłowski
9. J. Portalski
10. K. Portalski
11. M. Przyczka
12. J. Sieradzki
13. Z. Truchlewski
14. M. Turowska-Burczyńska
15. M. Wojtalewicz

Ad.1.
Sesję otworzyła i przewodniczyła jej Małgorzata Edyta Lewandowska – Przewodnicząca
Rady Gminy. Stwierdziła, że zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 15 radnych co
stanowi quorum, wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Przewodnicząca Rady przywitała wszystkich uczestników przybyłych na sesję: radnych, Wójta,
sołtysów, pracowników Urzędu Gminy, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Ad. 2.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że radni wraz z zaproszeniami otrzymali projekt porządku
obrad. Zapytała, czy są wnioski do proponowanego porządku obrad.
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Wójt Gminy poprosił o wprowadzenie do porządku obrad po pkt 3 kolejny pkt, tj. „podjęcia
uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji
o kandydatach na ławników”. Projekt uchwały radni otrzymali wcześniej droga mailową.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zgłoszony przez Wójta wniosek.
Głosowano wniosek w sprawie:
Wniosek Wójta Gminy w sprawie rozszerzenia porządku obrad o punkt „Podjęcie uchwały
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na
ławników” i wstawienie go po pkt 3.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (15)
T. Bętlejewski, M. Downarowicz, M. Krajewski, I. Kraska, M. Lewandowska, A. Malanowska,
H. Murawski, A. Pawłowski, J. Portalski, K. Portalski, M. Przyczka, J. Sieradzki,
Z. Truchlewski, M. Turowska-Burczyńska, M. Wojtalewicz
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosów „za”) przyjęła
zgłoszony przez Wójta wniosek.
Wobec braku kolejnych pytań i wniosków ze strony radnych, Przewodnicząca Rady
stwierdziła, że Rada Gminy przyjęła zaproponowany porządek obrad wraz z zmiana, który
przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2019 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji
informacji o kandydatach na ławników.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie obrad.

Ad. 3.
Przewodnicząca Rady przedłożyła radnym projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową
Gminy Stara Biała na 2019 rok. Następnie stwierdziła, że wszyscy radni otrzymali projekt
uchwały i poprosiła o zabieranie głosu w tej sprawie.
Radna Monika Turowska-Burczyńska poprosiła o udzielenie więcej informacji na temat
kwoty przeznaczonej jako składa celowa dla ZGRP.
Głos zabrał Wójt Gminy.
Związek Gmin Regionu Płockiego realizuje zadanie własne gmin polegające na utrzymaniu
czystości i porządku na terenie Gmin – Członków Związku: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk
n/Wisłą, Miasto i Gmina Drobin ( do 31 grudnia 2018 r.), Miasto i Gmina Gąbin, Gostynin,
Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Gmina i Miasto
Wyszogród od 1 lipca 2013 roku.
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Do 31grudnia 2015 roku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
nieruchomościach , na których mieszkańcy zadeklarowali zbieranie i oddawanie odpadów
w sposób selektywny wynosiła 7 zł od osoby i 16 zł w przypadku braku segregacji. Od 1
stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2018 roku opłaty te wynosiły odpowiednio 8,50 zł i 18 zł.
Niestety rosnące ceny zagospodarowania odpadów i ich rosnąca ilość spowodowały
konieczność podwyższenia opłat od 1 stycznia 2019 roku odpowiednio do 14 i 28 zł od osoby.
Z powodu niebilansowania się ponoszonych wydatków z wnoszonymi przez mieszkańców
opłatami na wniosek
Zarządu Zgromadzenie Członków Związku podjęło uchwałę
podwyższającą od 1 lipca 2019 roku opłaty do wysokości 25 i 50 zł od osoby.
Opłaty wnoszone w 2018 roku a szczególnie w roku 2019 nie pokrywają kosztów związanych
z zagospodarowaniem i odbiorem odpadów. W związku z tym w budżecie ZGRP powstał
niedobór , który na koniec czerwca 2019 roku szacowany jest na kwotę 4 397 867,24 zł.
Prawdziwą kwotę niedoboru poznamy dopiero po zapłaceniu wszystkich faktur za miesiąc
czerwiec a to nastąpi dopiero w sierpniu. Rozliczenie z wykonawcami jest na podstawie tonażu,
dlatego też nie posiadamy informacji o poniesionych kosztach w czerwcu dopóki nie zostaną
zaakceptowane rozliczenia za czerwiec i nie zostaną złożone faktury. Ale należy traktować ten
szacunek jako kwotę maksymalną.
Według danych uzyskanych ze ZGRP w 2018 roku wpłaty mieszkańców wyniosły 1 602 788,
66 zł a należne wynagrodzenie dla wykonawcy, w przypadku gminy Stara Biała jest to SUEZ
PGK sp. z o.o., wyniosło 1 766 107,95zł. Różnica stanowi kwotę 163 319,89 zł czyli inaczej
mówiąc tyle pieniędzy zabrakło do zbilansowania systemy nie licząc kosztów
administracyjnych.
W pierwszych 5 miesiącach 2019 roku wynagrodzenie dla wykonawcy wyniosło 1 145 731,59
zł a wpływy na 30 czerwca wyniosły 967 839,15 zł. Szacujemy, że koszty wynagrodzenia
wykonawcy za czerwiec wyniosą 240 000 zł a wpływy wyniosą około 150 000 zł. W związku
z tym szacowany niedobór za I półrocze 2019 roku wyniesie około 268 000 zł.
Łącznie szacowany niedobór w gospodarce odpadami na koniec I półrocza wyniesie około
431 000zł.
W 2018 roku koszty administracyjne dotyczące gospodarki odpadami na terenie 13 gmin
wyniosły łącznie 2 438 448,05zł. Aktualnie w systemie mamy zarejestrowanych 83273 osoby,
co oznacza , ze koszty administracyjne przypadające na 1 mieszkańca miesięcznie wynoszą
około 2,44zł.
Według przedstawionych szacunkowych danych wysokość składki celowej dla gminy Stara
Biała wynosi 707 660,12 zł. Wynika z tego, że na koszty administracyjne zostanie
przeznaczone 276 660,12zł czyli około 185 000 zł rocznie.
Zakładając, ze koszty obsługi administracyjnej w 2019 roku będą takie same jak w 2018 to 1/12
z kwoty 2 438 448,05 wynosi 203 204 zł. Natomiast 3237,47 Mg odpadów jakie zostały
odebrane z terenu gminy Stara Biała w 2018 roku w stosunku do ilości Mg odpadów
odebranych z terenu 13 gmin w 2018 roku ( 21109,426 Mg) stanowi 15,34 %. Proporcjonalnie
15,34% z kwoty 2438448,05 stanowi 374 058 zł.
Z przytoczonych danych wynika, że rozliczenie niedoboru w budżecie ZGRP w latach
2018-2019 na podstawie średniorocznych ilości odpadów w latach 2014-2018 jest dla gminy
Stara Biała najkorzystniejsze.
Ilość odpadów z gminy Stara Biała:
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2013 rok- 1050,10 Mg
2014 rok- 1222,40 Mg
2015 rok - 2746,60 Mg
2016 rok - 2893,60 Mg
2017 rok - 3118,26 Mg
2018 rok - 3237,47 Mg
2019 rok - 1313,72 Mg ( 5 miesięcy)
Przewodnicząca Rady zapytała, czy są pytania do wypowiedzi Wójta.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, ze odczuwa presję ze strony ZGRP, że jeżeli Gmina
nie przekaże określonej kwoty, mieszkańcy odczują konsekwencję tej decyzji. Stwierdził, że
ktoś popełnił błędy lub ktoś świadomie dopuścił do takiej sytuacji jaka jest teraz. Stwierdził, że
Zarząd ZGRP wiedząc już w 2018 roku, że brakuje pieniędzy, nic z tym nie zrobił. Dodał, że
niezrozumiałe jest, że za cały 2018 r. za odbiór odpadów firma Suez otrzymała 1 800 000 zł,
natomiast za okres 5 miesięcy w 2019 r. ok. 1 146 000 zł. Zapytał dlaczego pozwolono do
podpisania takiej umowy, gdzie cena wzrosła dwukrotnie i z czego wynika taki wzrost.
Przewodnicząca Rady dodała, że wątpliwości radnych są uzasadnione, gdyż zarówno
w uchwale ZGRP ustalającej płatność w grudniu 2018 r. na pierwsze półrocze 2019 r. jak
i uchwale podjętej w czerwcu w uzasadnieniu napisane jest, że przy ustalonych stawkach
system zbilansuje się. Dodatkowo zapytała, czy łączna kwota do podziału na 12 gmin jako
składki celowej była określona w drodze uchwały ZGRP i czy do tej uchwały został wniesiony
sprzeciw Gminy Staroźreby. W statucie ZGRP zapisane jest, że wniesienie sprzeciwu przez
gminę wstrzymuje wykonanie uchwały i wymaga ponownego rozpatrzenia sprawy w terminie
14 dni. Zapytała, czy Zgromadzenie ZGRP podjęło już decyzję.
Wójt wyjaśnił, że Zgromadzenie ZGRP odbędzie się w dniu jutrzejszym.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wynika z tego, że Rada Gminy Stara Biała ma podjąć
uchwałę bez rozstrzygnięcia sprzeciwu Gminy Staroźreby.
Wójt wyjaśnił, że tak jak zauważył Wiceprzewodniczący, ZGRP zapłacił za odbiór odpadów
za okres 5 miesięcy w 2019 r. dokładnie 1 145 731,59 zł. Najmniejsza kwota jaką zapłacono
wykonawcy, tj. 203 tys. zł za styczeń, natomiast największą za maj, tj. prawie 285 tys. zł. Dla
porównania w styczniu 2018 r. zapłacono 125 tys. zł. Wyjaśnił, że koszty biorą się po stronie
wykonawców. Od połowy roku 2018, ZGRP ogłosił dwa przetargi, które zostały unieważnione,
ponieważ cena była zbyt wysoka, jeszcze wyższa niż udało się wynegocjować. ZGRP nie ma
wpływu na rosnące koszty firm odbierających odpady. ZGRP podejmując decyzję o podwyżce
w pierwszym półroczu, z 8 zł na 14 zł zakładał, że być może będzie trzeba podwyższyć stawkę
do 16 -18 zł, aby system się zbilansował, jednocześnie zakładając, że liczba wytwarzanych
odpadów osiągnęła już apogeum i nie będzie wzrastać, a ściągalność opłaty śmieciowej będzie
na odpowiednim poziomie. Natomiast ceny rosną i w dalszym ciągu rośnie ilość wytwarzanych
odpadów. Mieszkańcy w pierwszym półroczu 2019 r. zapłacili za odpady mniej niż wynika to
z rachunku ekonomicznego, w związku z tym te pieniądze, które proponowane są jako składka
celowa dla ZGRP, jako uzupełnienie nisko oszacowanej stawki dla mieszkańców powodują, że
Gmina dopłaci do swoich mieszkańców.
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Przewodnicząca Rady zapytała Mecenasa Henryka Jastrzębskiego w związku ze Statutem
ZGRP, czy jeżeli jest wniesiony sprzeciw do uchwały ZGRP, który wstrzymuje wykonanie
uchwały, czy podjęcie uchwały w tej sprawie przez Radę Gminy jest zasadne.
Mecenas Jastrzębski wyjaśnił, że podjęta uchwała da uprawnienia Wójtowi Gminy do
przekazania środków. Nawet jeżeli uchwała zostanie podjęta w dniu dzisiejszym Wójt nie może
jej wykonać dopóki nie zostanie rozpatrzona uchwała ZGRP. Jeżeli ZGRP uwzględni sprzeciw,
Wójt nie będzie mógł wykonać tej uchwały, natomiast jeżeli sprzeciw nie zostanie
uwzględniony, wtedy ten kto ma interes prawny będzie mógł zaskarżyć uchwałę w trybie
ustawy o samorządzie gminnym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Dodatkowo wyjaśnił, że niestety gmina będzie musiała tą składkę przekazać, w przeciwnym
razie będziemy musieli ponieść dodatkowe koszty.
Wiceprzewodniczący Rady Jan Sieradzki zapytał, czy są podstawy do zaskarżenia, skoro
uchwała ZGRP nie ma w tej chwili mocy prawnej.
Mecenas wyjaśnił, ze nie jest to taka sytuacja, że tej uchwały nie ma, gdyż z obrotu prawnego
nie została wyeliminowana. Natomiast jej wykonanie zostało zawieszone do czasu
rozstrzygnięcia przez Zgromadzenie funkcjonujące w ramach ZGRP. Na sugestię zawartą w
pytaniu: czy dzisiaj nie jest za wcześnie na podjęcie decyzji o przekazaniu środków dla ZGRP,
wyjaśnił, że nie, ponieważ jest to uprawnienie dla Wójta do przelania tych środków, co nie
znaczy, że w dniu dzisiejszym zapada decyzja, że maja zostać przelane. To czy zostaną przelane
czy nie, będzie zależeć od dalszych zdarzeń w postaci tego jaki będzie obrót sprawy w ZGRP
co do uchwały dot. ustalenia składki celowej dla każdej z gmin.
Wobec braku kolejnych pytań i wniosków ze strony radnych, Przewodnicząca Rady poddała
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 7 radnych,
„przeciw” 8 radnych
„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (7)
T. Bętlejewski, M. Downarowicz, M. Krajewski, J. Portalski, K. Portalski, Z. Truchlewski,
M. Wojtalewicz
PRZECIW (8)
I. Kraska, M. Lewandowska, A. Malanowska, H. Murawski, A. Pawłowski, M. Przyczka,
J. Sieradzki, M. Turowska-Burczyńska
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy większością głosów (8 głosami „przeciw”)
odrzuciła projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2019 rok.

Ad. 4.
Przewodnicząca Rady przedłożyła radnym projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od
Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. Następnie
stwierdziła, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosiła o zabieranie głosu w tej
sprawie.
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Wobec braku pytań i wniosków, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt
uchwały.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania: „za” 15 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (15)
T. Bętlejewski, M. Downarowicz, M. Krajewski, I. Kraska, M. Lewandowska, A. Malanowska,
H. Murawski, A. Pawłowski, J. Portalski, K. Portalski, M. Przyczka, J. Sieradzki,
Z. Truchlewski, M. Turowska-Burczyńska, M. Wojtalewicz
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 64/VII/19 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji
informacji o kandydatach na ławników (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).
Ad. 5.
W sprawach różnych:
Radna Monika Turowska-Burczyńska:
 Poinformowała, że otrzymała odpowiedź z gazownictwa w sprawie warunków
przyłączenia do sieci gazowej obiektu zlokalizowanego w miejscowości Nowe
Proboszczewice. W odpowiedzi na wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci
gazowej Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o zawiadamia, iż termin rozpatrzenia wniosku
zostaje wydłużony do 30 listopada 2021 r. Radna przypomniała, że wcześniej mowa była,
że mieszkańcy Nowych Proboszczewic mogą spodziewać się przyłącza i propozycji
przyłącza gazu w drugim, ewentualnie trzecim lub czwartym kwartale, a teraz termin
przedłużył się do 2021 roku. Zapytała Wójta, czy wie więcej na ten temat.
Odpowiedź Wójta:
 Gmina również otrzymała taką samą informację na złożone wnioski. Gmina nie ma wpływu
na przedłużenie terminu i nie została poinformowana o przyczynach. Spróbujemy wyjaśnić
z PGNiG dlaczego mimo pozwolenia na budowę nie realizują tego zadania.
Dyrektor GOKiS-u Roland Bury poprosił wszystkich sołtysów o zabranie plakatów
informacyjnych o pikniku charytatywnym z pomocą dla Weroniki, organizowanym wspólnie
z Parafialnym Zespem „Caritas” w Nowych Proboszczewicach oraz Komitetem Społecznym
„Otwarte Serce”. Piknik odbędzie się dnia 20 lipca (sobota), o godz. 12.30 na placu OSP
w Nowych Proboszczewicach.
Wiceprzewodniczący Rady Jan Sieradzki:
 Dodał do wypowiedzi Dyrektora GOKiS-u, że jest to piknik charytatywny z pomocą dla
Weroniki, która jest mieszkanką Nowych Proboszczewic oraz która jest objęta opieką przez
Komitet Społeczny „Otwarte Serce”.
 Poprosił Wójta Gminy o przygotowanie informacji dla radnych w jaki sposób Gmina od
2020 r. będzie realizowała gospodarkę odpadami.
 Zapytał w jaki sposób ZGRP poinformuje mieszkańców o podwyżce opłaty za odbiór
odpadów. Dodał, że do tej pory nie otrzymał żadnego pisma z informacji na ten temat.
 Podziękował Wójtowi i radnym za przeznaczenie środków na budowę części
ul. Mazowieckiego.
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Przewodnicząca Rady Małgorzata Lewandowska zaproponowała aby w sierpniu zwołać
wspólne posiedzenie Komisji celem zastanowienia się nad przyszłością gospodarowania
odpadami w Gminie Stara Biała, biorąc pod uwagę, że niektóre gminy podjęły już uchwały
bądź złożyły deklaracje o wyjściu z ZGRP w ramach gospodarki odpadami.
Sołtys Bronowa-Zalesia Bogdan Jachimowicz:
 Poinformował, że OSP Bronowo-Zalesie było organizatorem zawodów dla Ochotniczych
Straży Pożarnych . Do tej pory zawsze uczestnicy otrzymywali jakieś nagrody i upominki.
Zapytał, z jakiej przyczyny w tym roku nagród nie było.
Odpowiedź Dyrektora GOKiS-u:
 Nie było żadnych wniosków o zakup nagród przez GOKiS dla uczestników zawodów
sportowo – pożarniczych.
Wójt dodał, że za udział w zawodach strażackich nie było upominków. Zawsze były wręczane
nagrody w postaci pucharów i dyplomów, dodatkowo poszczególne jednostki otrzymywały
środki na zakup sprzętu ratowniczego. Gmina nie może kupować upominków, a jedynie sprzęt
bojowy, ponieważ mogłaby to zakwestionować Regionalna Izba Obrachunkowa. Upominki
natomiast może zakupić OSP ze swoich środków.
Wójt wracając do problemu odpadów stwierdził, że za chwilę radni rozejdą się do domu
w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku, lecz problem pozostał nierozwiązany.
Zapytał radnych, co Gmina ma dalej robić, w jaki sposób ma realizować zbiórkę odpadów od
mieszkańców.
Stwierdził, że analizując argument radnych po ostatnim posiedzeniu Rady Gminy, które odbyło
się 27 czerwca, że radni nie mają wystarczających informacji, podsumował, że radni
dyskutowali w tej sprawie 2 godz. na sesji, następnie 1,5 godz. na Komisji wyjazdowej, a także
na dzisiejszej sesji zostały przekazane jeszcze bardziej uszczegółowione informacje. Jednak
znalazł się kolejny argument, tj. że Gmina Staroźreby wniosła protest.
ZGRP nie podpisze umowy dla Gminy Stara Biała na odbiór odpadów, jeżeli nie otrzyma
wpłaty. Jest to uzgodnione z Regionalną Izba Obrachunkową, że Skarbnik nie powinna
kontrasygnować umowy, jeżeli wie, że faktury nie zostaną zapłacone. Gminy, które podjęły
uchwały o przekazaniu składki do ZGRP będą miały podpisane umowy na odbiór odpadów.
Wójt oznajmił, że temat jest zakończony dzisiaj, ale problem nie jest zakończony i trzeba go
rozwiązać szybko, ponieważ sytuacja jest poważna. W tym celu prawdopodobnie kolejne
spotkanie radnych będzie musiało odbyć się w przyszłym tygodniu.
Radna Monika Turowska-Burczyńska stwierdziła, że Wójt w oświadczeniu opublikowanym
na stronie internetowej Gminy w dniu 28 czerwca napisał, że Wójt i pracownicy Gminy dołożą
wszelkich starań aby wprowadzić ład i porządek w zakresie gospodarki, więc zrozumiała, że
radni są wyłączeni i nie powinni być obarczani winą.
Stwierdziła natomiast, że nie jest to wina radnych. To Zarząd ZGRP ustalił wprowadzenie
składki celowej, wiec mógł na tym etapie przemyśleć inne rozwiązanie, gdyż mógł spodziewać
się, że decyzje radnych będą różne.
Sołtys sołectwa Kamionki Krystyna Milczarek:
 W związku z pytaniami mieszkańców, poprosiła Wójta o wyjaśnienie od kiedy należy
wpłacać wyższą opłatę za odbiór odpadów oraz na czyje konto, Gminy czy ZGRP.
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Odpowiedź Wójta:
 Zadanie gospodarki odpadami w tej chwili realizuje ZGRP i opłatę należy wpłacać do
ZGRP. W lipcu należy uiścić opłatę za miesiąc czerwiec. Od 1 lipca opłata wynosi 25 zł za
odbiór odpadów segregowanych, płatne w sierpniu (do 15 dnia miesiąca).Mieszkańcy
otrzymają informację z ZGRP za zwrotnym poświadczeniem odbioru o zmianie stawki.
Sołtys Ogorzelic Janina Antoszkiewicz:
 Zapytała o termin rozpoczęcia budowy placów zabaw w Ogorzelicach, nazwę wykonawcy
oraz o wartość inwestycji.
Sołtys Wyszyny Stanisław Wiśniewski:
 Ustosunkował się do poruszonego tematu nagród w gminnych zawodach sportowopożarniczych. Stwierdził, że jako Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP Stara Biała
nigdy nie ustalał kwestii nagród z Dyrektorem GOKiS-u, lecz z Wójtem. Od kilku lat
nagrody dla uczestników były fundowane przez Gminę. Myślał, że zgodnie z tradycją tak
będzie i w tym roku. Wyjaśnił, ze nie mógł być obecny podczas zawodów, ale doszły do
niego informacje, że żadnych nagród nie było. Natomiast wyjaśnienie Wójta, że Regionalna
Izba Obrachunkowa zarzuciła, że finansowanie nagród jest nieprawidłowe uznał za
nieprawdziwe, ponieważ nagrody jakie otrzymywały OSP w poprzednich zawodach w
postaci środków finansowych były przeznaczane na zakup sprzętu i umundurowania
zgodnie z ustawa o chronię przeciwpożarowej. Poprosił więc Wójta aby jednak przekazać
nagrody, a na przyszłość jeżeli tych nagród nie będzie aby o tym poinformować.
 Zapytał Prezesa Zarządu Spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Sp. z o. o. czy
zaszły zmiany w przygotowaniach do drugiego etapu kanalizacji w Ludwikowie.
Odpowiedź Wójta:
 Stwierdził, że nie rozumie problemu. Wyjaśnił, że Gmina utrzymuje OSP, wyposaża
w sprzęt ratowniczy, który leży w magazynach i w dużej części nie jest wykorzystywany.
Oprócz tego na ten cel wykorzystywane są różne dotacje. Niekiedy OSP miały problem
z wydatkowaniem otrzymanych środków. Natomiast nagrody musiałyby być i tak
przekazane na sprawy bojowe, które tak naprawdę zapewniane są przez Gminę w większym
stopniu niż jest na to potrzeba w tych jednostkach. Straż ma również swoje dochody, więc
jeżeli chce zakupić jakiś poczęstunek, może to zrobić we własnym zakresie.
 Odnośnie budowy placu zabaw w Ogorzelicach informacje zostały zamieszczone na stronie
internetowej Gminy.
Sołtys Miłodroża Tomasz Kowalski:
 Zapytał na jakim etapie jest realizacja drogi w Miłodrożu.
 Zapytał, czy zostały zamontowane lampy oświetlenia ulicznego w Miłodrożu.
Odpowiedź Wójta:
 Wyjaśnił, że w tej chwili w budżecie nie jest wpisana do realizacji budowa drogi
w Miłodrożu. W tej chwili jest ona na etapie pozwolenia na budowę.
 Odnośnie oświetlenia wyjaśnił, że w czwartek spotyka się z przedstawicielem Energa
Operator Sp. z o. o. w tej sprawie aby omówić szczegóły techniczne i finansowe. W sierpniu
powinna rozpocząć się realizacja wszystkich punktów oświetlenia, które komisja
budżetowa pozytywnie zaopiniowała.
Prezesa Zarządu Spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Sp. z o. o. Jarosław
Rydzewski na pytanie sołtysa Wyszyny wyjaśnił, że nie zaszły żadne zmiany dot. drugiego
etapu budowy kanalizacji w Ludwikowie. W tym tygodniu najprawdopodobniej zostanie
złożony wniosek o pożyczkę z WFOŚiGW.
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Sołtys Dziarnowa Andrzej Szpiek:
 Wspomniał o projekcie realizowanym przez Muzeum Mazowieckie w Płocku dot. historii
wsi, miedzy innymi z gminy Stara Biała. Zapytał co dalej z tym projektem.
 Stwierdził, ze diety sołtysów są zbyt niskie.
 Poparł Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego OSP Stara Biała Stanisława Wiśniewskiego
w kwestii nagród dla uczestników.
Odpowiedź Wójta:
 Wyjaśnił, że Gmina współpracowała z Muzeum Mazowieckim i udostępniła bardzo dużo
informacji. Planowane jest zorganizowanie wystawy, prezentującej historie wsi z terenu
gminy, stworzonej na podstawie różnych opowieści mieszkańców i starych fotografii,
w okresie zimowym.
 Stwierdził, że wysokość diety sołtysa zależy od decyzji Rady Gminy.
Wiceprzewodniczący Rady Jan Sieradzki:
 Przypomniał o zgłaszanej wcześniej sprawie pochylonej wierzby znajdującej się
naprzeciwko sklepu przy ul. Płockiej, która stwarza zagrożenie.
Przewodnicząca Rady poinformowała o wniosku mieszkańców Maszewa z prośbą, aby sesje
Rady Gminy odbywały się w soboty, w związku z chęcią czynnego uczestnictwa mieszkańców
w obradach.
Przewodnicząca poinformowała, że we wszystkich gminach powiatu płockiego sesje odbywają
się w dni robocze z uwagi na możliwość korzystania z pomocy i wiedzy pracowników Urzędu.
Zaproponowała aby temat przedyskutować na komisjach Rady Gminy w kwestii ewentualnej
zmiany godziny, tak aby mieszkańcom umożliwić branie udziału w sesji.

Ad. 6.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady VII Sesji
Rady Gminy Stara Biała.

Przewodnicząca Rady
Małgorzata Edyta Lewandowska

Protokołowała
Małgorzata Bornińska
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