P R O T O K Ó Ł Nr VIII/2019
z obrad VIII Sesji Rady Gminy Stara Biała,
która odbyła się w dniu 26 września 2019 r.

Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad VI Sesji Rady Gminy.
Przyjęcie protokołu z obrad VII Sesji Rady Gminy.
Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
Sprawozdanie przewodniczących komisji o pracach w okresie między sesjami.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara
Biała na lata 2019 – 2025.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na terenie gminy Stara Biała w roku 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Stara Biała.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia nazewnictwa ulic we wsi Ludwikowo
gmina Stara Biała.
13. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani Anny Melcer na działalność Wójta
Gminy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania w wyborach ławników
do sądów powszechnych na kadencję lat 2020 – 2023.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do orzekania w Sądzie Okręgowym
w Płocku na kadencję lat 2020 – 2023.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do orzekania w Sądzie Okręgowym
w Płocku – VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję lat 2020 – 2023.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym
w Płocku – III Wydział Rodzinny i Nieletnich na kadencję lat 2020 – 2023.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym
w Płocku – IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję lat 2020 – 2023.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż średniego samochodu
pożarniczego w drodze bezprzetargowej.
21. Sprawy różne.
22. Zakończenie obrad.
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Obrady rozpoczęto 26 września 2019 o godz. 09:10, a zakończono o godz. 13:20 tego samego
dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 14 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
Zanim rozpoczęto obrady Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła wszystkich o powstanie
i uczczenie chwilą ciszy zmarłą Sekretarz Gminy Aleksandrę |Cylińską.

Ad.1.
Sesję otworzyła i przewodniczyła jej Małgorzata Edyta Lewandowska – Przewodnicząca
Rady Gminy. Stwierdziła, że zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 14 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
oraz przybyłych gości: Kierownik Posterunku Policji w Starej Białej Magdalenę Tomasińską
i radnego Powiatu Płockiego Marcina Piotrowskiego.

Ad. 2.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że radni wraz z zaproszeniami otrzymali projekt porządku
obrad. Zapytała, czy są wnioski do proponowanego porządku obrad.
Wobec braku wniosków Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zaproponowany
porządek obrad.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania: „za” 14 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
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Wyniki imienne:
ZA (14)
T. Bętlejewski, 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
NIEOBECNI (1)
M. Downarowicz
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie (14 głosów „za”)
zaproponowany porządek obrad, który przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad VI Sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie protokołu z obrad VII Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie przewodniczących komisji o pracach w okresie między sesjami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara
Biała na lata 2019 – 2025.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na terenie gminy Stara Biała w roku 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Stara Biała.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia nazewnictwa ulic we wsi Ludwikowo
gmina Stara Biała.
13. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani Anny Melcer na działalność Wójta
Gminy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania w wyborach ławników
do sądów powszechnych na kadencję lat 2020 – 2023.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do orzekania w Sądzie Okręgowym
w Płocku na kadencję lat 2020 – 2023.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do orzekania w Sądzie Okręgowym
w Płocku – VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję lat 2020 – 2023.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym
w Płocku – III Wydział Rodzinny i Nieletnich na kadencję lat 2020 – 2023.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym
w Płocku – IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję lat 2020 – 2023.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż średniego samochodu
pożarniczego w drodze bezprzetargowej.
21. Sprawy różne.
22. Zakończenie obrad.

Ad. 3.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni wraz z zaproszeniami otrzymali projekt
protokołu z posiedzenia VI sesji Rady Gminy. Następnie zapytała radnych, czy zgłaszają uwagi
i zastrzeżenia do protokołu.
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Wobec braku uwag i zastrzeżeń Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt
protokołu z VI sesji.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania: „za” 14 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (14)
T. Bętlejewski, 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
NIEOBECNI (1)
M. Downarowicz
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że protokół z VI Sesji Rady Gminy przyjęto jednogłośnie
(14 głosów „za”).

Ad. 4.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni wraz z zaproszeniami otrzymali projekt
protokołu z posiedzenia VII sesji Rady Gminy. Następnie zapytała radnych, czy zgłaszają
uwagi i zastrzeżenia do protokołu.
Wobec braku uwag i zastrzeżeń Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt
protokołu z VII sesji.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania: „za” 14 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (14)
T. Bętlejewski, 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
NIEOBECNI (1)
M. Downarowicz
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że protokół z VII Sesji Rady Gminy przyjęto jednogłośnie
(14 głosów „za”).

Ad. 5.
Wójt Gminy złożył informację o pracach w okresie między sesjami:
- zarządzeniem 61.2019 z18.07.2019 r. został zmieniony budżet na 2019 rok i przekazano
kwotę 151 000 zł jako składka celowa do ZGRP na pokrycie niedoboru jaki powstał
w gospodarce odpadami. W wyniku tej zapłaty został rozstrzygnięty przetarg na odbiór
i zagospodarowanie odpadów z gminy Stara Biała do końca 2019 roku.
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- aktualna sytuacja w ZGRP: zgromadzenie związku uchyliło uchwałę w sprawie skrócenia
okresu wypowiedzenia ze wspólnej gospodarki odpadowej i przyjęło uchwałę w sprawie
zakończenia prowadzenia wspólnej gospodarki odpadami dla wszystkich gmin z końcem
2019 roku. Jest w tej sprawie pozytywna opinia nadzoru prawnego urzędu wojewódzkiego.
Wynika z tego, że od początku 2020 roku gminy będą same organizować gospodarkę
odpadami na swoim tereny. Ze względu na możliwość dokładnego określenia stanu finansów
związku na koniec I półrocza, zgromadzenie przyjęło 3 września b.r. uchwałę w sprawie
podziału niedoboru finansowego między poszczególne gminy według średniej ilości odpadów
w latach 2014-2018. Do tej uchwały wójt gminy Staroźreby złożył sprzeciw, który w dniu
24.09.2019 roku zgromadzenie związku odrzuciło. Niedobór ten wynosi ogółem 4043778,42,
natomiast wysokość składki celowej dla gminy Stara Biała wynosi 650683,74 zł.
Ponieważ151 000zł zostało już zapłacone do zapłaty pozostaje kwota 499683,74 zł i taka
kwota jest zapisana w projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok. Ponadto
w WPF musimy zapisać po stronie zobowiązań wymagalnych kwotę 204907,90 zł, która
wynika z pisma ZGRP z 2 sierpnia 2019 r. o kwocie zobowiązań wymagalnych ZGRP na
koniec czerwca 2019 r. w wysokości 2 674 632,35 zł.
- trwają prace budowlane przy szkole w Starych Proboszczewicach, ulicy Wspólnej
w Mańkowie, świetlicy w Brwilnie,
- rozstrzygnięty zostały przetarg na budowę ulicy Wesołej i części ulicy Mickiewicza
w Maszewie Dużym, wykonawcą jest BMB Budownictwo z Gostynina za cenę 799 500 zł
termin realizacji do 30.11.2019 r.
- rozstrzygnięty zostały przetarg na budowę ulicy Dębowej w Maszewie Dużym, wykonawcą
będzie Budomont z Maszewa Duże za cenę 873 300 zł. Termin realizacji zadania
do 16.12.2019 r.
- kończą się prace przy budowie dróg oraz placów zabaw w Ogorzelicach, przy budowie drogi
Kowalewko-Kamionki,
- praktycznie zakończona jest droga Nowa Biała-Maszewo Duże,
- rozstrzygnięty został przetarg na zakup średniego samochodu strażackiego (Scania) dla OSP
Stara Biała, dostawcą jest firma Wawrzaszek z Bielska Białej za cenę 955 710,00 zł
z terminem realizacji do 15.11. 2019 r.
- w październiku powinny się rozpocząć prace budowlane przy remoncie strażnicy w Brwilnie
i zagospodarowaniu działki w Kobiernikach,
- na wniosek gminy otrzymaliśmy z FDS dotację na budowę dróg w Nowych i Starych
Proboszczewicach w wysokości 2 148 726 zł,
- rolnicy z terenu gminy złożyli łącznie 205 wniosków dotyczących oszacowania skutków
suszy. 147 wniosków zostało zaakceptowanych przez urząd wojewódzki, 49 wniosków czeka
na weryfikację a 9 wniosków nie zostało jeszcze podpisanych przez rolników,
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- 25.09.2019 r. sporządzony został akt notarialny darowizny na rzecz gminy działki nr 11/5
w Ludwikowie o pow. 2285 m2. Działka stanowi drogę wewnętrzną.
Przewodnicząca Rady poprosiła radnych o zabieranie głosu i zadawanie pytań w związku
z przedstawionym przez Wójta sprawozdaniem.
Wobec braku pytań i wniosków, Przewodnicząca Rady przystąpiła do kolejnego punktu
porządku obrad.

Ad. 6.
Przewodniczący Komisji Budżetowej Hubert Murawski złożył sprawozdanie o pracach
komisji, które odbyły się w okresie między sesjami. Komisje spotkały się na wspólnym
posiedzeniu dwukrotnie: 2 lipca i 10 września.
Tematem pierwszego spotkania było: realizacja inwestycji zaplanowanych na 2019 rok. W tym
celu radni wyjechali w teren i dokonali wizytacji zakończonych w ostatnim czasie inwestycji,
zapoznali się z postępem robót przy inwestycjach, które są w trakcie realizacji oraz ze stanem
utrzymania dróg na terenie gminy. Radni dyskutowali również na temat aktualnej sytuacji
gospodarki odpadami w gminie.
Tematem drugiego posiedzenia było: analiza wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku oraz
opracowanie wniosków do budżetu na 2020 rok.
Nie było pytań do przedstawionego sprawozdania.
Przewodnicząca Rady przeszła do kolejnego punktu porządku obrad.
W tym momencie salę obrad opuściła Kierownik Posterunku Policji w Starej Białej Magdalena
Tomasińska oraz przybyła radna Powiatu Płockiego Małgorzata Purcelewska.

Ad. 7.
Przewodnicząca Rady przedłożyła radnym projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2019 – 2025. Następnie stwierdziła, że
wszyscy radni otrzymali projekt uchwały, który na prośbę Przewodniczącej Rady omówiła
Skarbnik Gminy.
Wobec braku pytań i wniosków ze strony radnych, Przewodnicząca Rady poddała pod
głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania: „za” 14 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (14)
T. Bętlejewski, 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
NIEOBECNI (1)
M. Downarowicz
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Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (14 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 65/VIII/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara
Biała na lata 2019 – 2025 (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).

Ad. 8.
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.
Wobec braku pytań i wniosków ze strony radnych, Przewodnicząca Rady poddała pod
głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania: „za” 14 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (14)
T. Bętlejewski, 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
NIEOBECNI (1)
M. Downarowicz
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (14 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 66/VIII/19 zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2019 rok
(uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).

Ad. 9.
Przewodnicząca Rady przedłożyła radnym projekt uchwały w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Stara Biała w roku 2020. Następnie
stwierdziła, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosiła o zabieranie głosu w tej
sprawie.
Na prośbę Wiceprzewodniczącego Rady, Wójt omówił projekt uchwały. Wyjaśnił, że stawka
dla przedsiębiorców za grunty wyniesie 95 gr za metr kwadratowy i jest wyższa o 2 gr od
poprzedniej. W przypadku pozostałych gruntów opłata z 27 gr wzrośnie do 30 gr, ale i tak ta
stawka jest mniejsza od dopuszczalnej maksymalnej o 20 gr. W przypadku budynków,
prowadzący działalność gospodarczą zapłacą 23,90 zł za metr powierzchni użytkowej.
Poprzednio było to 23,47 zł. Jeśli chodzi o budynki mieszkalne to stawkę ustalono na poziomie
70 gr, o 9 gr mniej od stawki maksymalnej. Poprzednio było to 67 gr. Za pozostałe budynki
(garaże, komórki itp.) stawka została na poziomie 5,30 zł.
Wobec braku kolejnych pytań i wniosków, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie
projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania: „za” 14 radnych,
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„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (14)
T. Bętlejewski, 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
NIEOBECNI (1)
M. Downarowicz
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (14 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 67/VIII/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na terenie gminy Stara Biała w roku 2020 (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).

Ad. 10.
Przewodnicząca Rady przedłożyła radnym projekt uchwały w sprawie określenia wysokości
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych
prowadzonych przez Gminę Stara Biała. Następnie stwierdziła, że wszyscy radni otrzymali
projekt uchwały i poprosiła o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wobec braku pytań i wniosków ze strony radnych, Przewodnicząca Rady poddała pod
głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania: „za” 14 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (14)
T. Bętlejewski, 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
NIEOBECNI (1)
M. Downarowicz
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (14 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 68/VIII/19 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę
Stara Biała (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).

Ad. 11.
Przewodnicząca Rady przedłożyła radnym projekt uchwały w sprawie dopłat dla odbiorców
usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Następnie
stwierdziła, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosiła o zabieranie głosu w tej
sprawie.
Radny Hubert Murawski zwrócił uwagę, że na wspólnej komisji radni rozważali wysokość
dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków. Wspólnie ustalili, że nie będzie podwyżek dla mieszkańców, a z budżetu gminy
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przekażą spółce Gospodarka Komunalna „Stara Biała” dopłatę rekompensującą wzrost kosztów
produkcji wody i odprowadzania ścieków, odciążając w ten sposób mieszkańców.
Wobec braku pytań i kolejnych wniosków, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie
projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania: „za” 14 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (14)
T. Bętlejewski, 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
NIEOBECNI (1)
M. Downarowicz
.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (14 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 69/VIII/19 w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (uchwała w załączeniu do niniejszego
protokołu).
Ad. 12.
Przewodnicząca Rady przedłożyła radnym projekt uchwały w sprawie wprowadzenia
nazewnictwa ulic we wsi Ludwikowo gmina Stara Biała. Następnie stwierdziła, że wszyscy
radni otrzymali projekt uchwały i poprosiła o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wobec braku pytań i wniosków ze strony radnych, Przewodnicząca Rady poddała pod
głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania: „za” 14 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (14)
T. Bętlejewski, 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
NIEOBECNI (1)
M. Downarowicz
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (13 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 70/VIII/19 w sprawie wprowadzenia nazewnictwa ulic we wsi Ludwikowo
gmina Stara Biała (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).
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Ad. 13.
Przewodnicząca Rady przedłożyła radnym projekt uchwały w sprawie obywatelskiej
inicjatywy uchwałodawczej. Następnie stwierdziła, że wszyscy radni otrzymali projekt
uchwały i poprosiła o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wobec braku pytań i wniosków ze strony radnych, Przewodnicząca Rady poddała pod
głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania: „za” 14 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (14)
T. Bętlejewski, 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
NIEOBECNI (1)
M. Downarowicz
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (13 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 71/VIII/19 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Ad. 14.
Przewodnicząca Rady przedłożyła radnym projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani
Anny Melcer na działalność Wójta Gminy. Następnie stwierdziła, że wszyscy radni otrzymali
projekt uchwały i poprosiła o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wójt Gminy omówił przedmiot skargi , którym jest zawieranie umowy na usługę prowadzenia
audytu wewnętrznego (poniżej progu zamówień publicznych 30 tys. euro) bez ogłoszeń na
stronach BIP zmniejszając przez to możliwy krąg wykonawców.
Wójt wyjaśnił, ze wniesiona skarga dotyczy sposobu udzielania zamówień publicznych, do
których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień
publicznych, tj. zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 tys. euro.
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Monika Turowska-Burczyńska
poinformowała, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po dokładnej analizie, zgłoszonej skargi
oraz wyjaśnień Wójta, nie dopatrzyła się żadnych nieprawidłowości po stronie Wójta i uznała
skargę za bezzasadną.
Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Anny
Melcer na działalność Wójta Gminy Stara Biała stanowi załącznik do protokołu Nr 3/2019
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Stara Biała w dniu 12 września
2019 r.
Wobec braku pytań i wniosków ze strony radnych, Przewodnicząca Rady poddała pod
głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania: „za” 14 radnych,
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„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (14)
T. Bętlejewski, 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
NIEOBECNI (1)
M. Downarowicz
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (14 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 72/VIII/19 w sprawie rozpatrzenia skargi pani Anny Melcer na działalność
Wójta Gminy (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).

Ad. 15.
Przewodnicząca Rady przedłożyła radnym projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu
głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję lat 2020 – 2023. oraz
stwierdziła, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały.
Przypomniała również, że Rada Gminy Stara Biała podjęła uchwałę w sprawie powołania
Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników na kadencję lat 2020
- 2023 w składzie: radny Adam Pawłowski – przewodniczący zespołu, radna Monika
Turowska-Burczyńska – członek zespołu i radna Mirosława Grażyna Wojtalewicz– członek
zespołu.
Następnie, na prośbę Przewodniczącej Rady przewodniczący zespołu do zaopiniowania
zgłoszonych kandydatów na ławników radny Adam Pawłowski odczytał opinię o zgłoszonych
kandydatach na ławników (Opinia Zespołu powołanego do przedstawienia opinii
o zgłoszonych kandydatach na ławników na kadencję lat 2020 – 2023 z dnia 12 września 2019
r. w załączeniu do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca poprosiła o zabieranie głosu w sprawie przedstawionej Opinii oraz w sprawie
przedłożonego projektu uchwały.
Wobec braku pytań i wniosków ze strony radnych, Przewodnicząca Rady poddała pod
głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania: „za” 14 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (14)
T. Bętlejewski, 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
NIEOBECNI (1)
M. Downarowicz
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (14 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 73/VIII/19 w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania w wyborach
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ławników do sądów powszechnych na kadencję lat 2020 – 2023 (uchwała w załączeniu do
niniejszego protokołu).
Ad. 16.
Przewodnicząca Rady przypomniała, że Rada Gminy wybiera ławników w głosowaniu
tajnym. Wobec powyższego należy powołać komisję skrutacyjną.
Do komisji skrutacyjnej zostali zgłoszeni radni:
1. Monika Turowska-Burczyńska,
2. Monika Przyczka,
3. Tomasz Bętlejewski,
którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
Ponieważ nie zgłoszono innych kandydatów i nikt z radnych nie miał uwag do zgłoszonych
kandydatur Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie proponowany skład osobowy
komisji skrutacyjnej:
W głosowaniu jawnym wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania: „za” 14 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (14)
T. Bętlejewski, 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
NIEOBECNI (1)
M. Downarowicz
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (14 głosami „za”) wybrała
komisję skrutacyjną w zaproponowanym składzie.
Następnie poprosiła członków komisji o ukonstytuowanie się.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Skrutacyjna wybrała ze swego grona
przewodniczącą w osobie radnej Moniki Turowskiej-Burczyńskiej. Radna Monika
Turowska-Burczyńska potwierdziła swój wybór na przewodniczącą komisji skrutacyjnej.
Następnie Przewodnicząca Rady ogłosiła 15 minut przerwy w celu przygotowania przez
komisję skrutacyjną kart do głosowania.
Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poinformowała o sposobie głosowania., po
czym rozpoczęto głosowanie tajne.
W celu zliczenia głosów i ustalenia wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną
Przewodnicząca Rady ponownie zarządziła 15 minut przerwy.
Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokoły z głosowania, zgodnie
z którymi, w wyniku tajnego głosowania na ławnika:
- do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku została wybrana Pani Krystyna Wiśniewska,
- do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku – VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
została wybrana Pani Agata Piekarska,
- do orzekania w Sądzie Rejonowym w Płocku – III Wydział Rodzinny i Nieletnich została
wybrana Pani Grażyna Bożena Piórowicz,
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- do orzekania w Sądzie Rejonowym w Płocku – IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
została wybrana Pani Renata Woroniecka.
Przewodnicząca Rady przedłożyła radnym projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do
orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku na kadencję lat 2020 – 2023. Następnie stwierdziła,
że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosiła o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wobec braku pytań i wniosków ze strony radnych, Przewodnicząca Rady poddała pod
głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania: „za” 14 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (14)
T. Bętlejewski, 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
NIEOBECNI (1)
M. Downarowicz
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (14 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 74/VIII/19 w sprawie wyboru ławnika do orzekania w Sądzie Okręgowym
w Płocku na kadencję lat 2020 – 2023 (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).

Ad. 17.
Przewodnicząca Rady przedłożyła radnym projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do
orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku – VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na
kadencję lat 2020 – 2023. Następnie stwierdziła, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały
i poprosiła o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wobec braku pytań i wniosków ze strony radnych, Przewodnicząca Rady poddała pod
głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania: „za” 14 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (14)
T. Bętlejewski, 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
NIEOBECNI (1)
M. Downarowicz
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (14 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 75/VIII/19 w sprawie wyboru ławnika do orzekania w Sądzie Okręgowym
w Płocku – VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję lat 2020 – 2023
(uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).
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Ad. 18.
Przewodnicząca Rady przedłożyła radnym projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do
orzekania w Sądzie Rejonowym w Płocku – III Wydział Rodzinny i Nieletnich na kadencję lat
2020 – 2023. Następnie stwierdziła, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosiła
o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wobec braku pytań i wniosków ze strony radnych, Przewodnicząca Rady poddała pod
głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania: „za” 14 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (14)
T. Bętlejewski, 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
NIEOBECNI (1)
M. Downarowicz
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (14 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 76/VIII/19 w sprawie wyboru ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym
w Płocku – III Wydział Rodzinny i Nieletnich na kadencję lat 2020 – 2023 (uchwała
w załączeniu do niniejszego protokołu).

Ad. 19.
Przewodnicząca Rady przedłożyła radnym projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do
orzekania w Sądzie Rejonowym w Płocku – IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na
kadencję lat 2020 – 2023. Następnie stwierdziła, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały
i poprosiła o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wobec braku pytań i wniosków ze strony radnych, Przewodnicząca Rady poddała pod
głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania: „za” 14 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (14)
T. Bętlejewski, 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
NIEOBECNI (1)
M. Downarowicz
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (14 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 77/VIII/19 w sprawie wyboru ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym
w Płocku – IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję lat 2020 – 2023
(uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).
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Ad. 20.
Przewodnicząca Rady przedłożyła radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż średniego samochodu pożarniczego w drodze bezprzetargowej. Następnie stwierdziła,
że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i poprosiła o zabieranie głosu w tej sprawie.
Wobec braku pytań i wniosków ze strony radnych, Przewodnicząca Rady poddała pod
głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania: „za” 14 radnych,
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymało się od głosu” 0 radnych
Wyniki imienne:
ZA (14)
T. Bętlejewski, 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
NIEOBECNI (1)
M. Downarowicz
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy jednogłośnie (14 głosami „za”) podjęła
Uchwałę Nr 78/VIII/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż średniego samochodu
pożarniczego w drodze bezprzetargowej (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).

Ad. 21.
W sprawach różnych:
Wiceprzewodniczący Rady Jan Sieradzki:
 Zapytała, na jakim etapie jest gazyfikacja Nowych i Starych Proboszczewic.
Odpowiedź Wójta:
 Inwestycja przebiega bez problemów. Zadanie obejmuje największe osiedla w Nowych
Proboszczewicach. Następnie po zakończeniu budowy gazociągu średniego ciśnienia,
rozpocznie się przyłączanie zainteresowanych gospodarstw domowych. Wykonawca
powinien zakończyć zadanie na początku przyszłego roku.
Sołtys Nowych Proboszczewic Jan Kozłowski poinformował, że złożył wniosek
o przeznaczenie środków funduszu sołeckiego do Wójta, na który w dniu dzisiejszym otrzymał
odpowiedź, że wniosek jest niepełny, nie zostały oszacowane koszty zadań do wykonania.
Stwierdził, że dieta sołtysa w wysokości 150 zł jest za niska w stosunku do wymagań jakie
sołtys musi spełnić wypełniając wniosek. Poinformował, że nie będzie szacował kosztów
wybranych przez mieszkańców przedsięwzięć i wykonanie tego zleca Wójtowi oraz
pracownikom Urzędu.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zasady wynagradzania sołtysa oraz jego zadania opisane
są w ustawie o samorządzie gminnym.
Dodała, że zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim wniosek może zostać poprawiony i ponownie
złożony w określonym terminie. Złożenie wniosku należy do kompetencji sołtysa, a jeżeli we
wniosku są błędy formalne wniosek musi zostać poprawiony.
Wójt stwierdził, że wnioski złożone w ramach funduszu sołeckiego należy procedować zgodnie
z ustawą o funduszu sołeckim. Poinformował, że spośród złożonych wniosków, były dwa
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przypadki odrzucenia: sołectwa Nowe Proboszczewice i sołectwa Nowe Bronowo.
W przypadku Nowego Bronowa wniosek dotyczył budowy chodnika przy drodze powiatowej.
W związku z tym, że nie jest to własność Gminy wniosek nie może zostać zrealizowany
w ramach funduszu sołeckiego i został odrzucony. Sołtys Nowego Bronowa złożył kolejny
wniosek, uchwalony przez mieszkańców na zorganizowanym ponownie zebraniu wiejskim.
Wójt dodał, że w piśmie skierowanym do Sołtysa zostało zawarte pouczenie o dwóch
możliwościach: podtrzymania wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji poprzez
skierowanie go za pośrednictwem Wójta do Rady Gminy albo zwołaniu zebrania wiejskiego w celu
ponownego uchwalenia wniosku, co jest zgodne z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.

Wójt zasugerował, że w tym przypadku trzeba zwołać zebranie wiejskie, aby złożyć poprawny
wniosek. Dodał, że on jak i pracownicy służą pomocą w sporządzeniu wniosku.
Odnośnie diety sołtysa, Wójt wyjaśnił, że o jej wysokości Sołtys Jan Kozłowski wiedział
w momencie kandydowania.
Radna Powiatu Płockiego Małgorzata Purcelewska:
 Złożyła kondolencje w związku z śmiercią Sekretarza Gminy Aleksandry Cylińskiej
 Przekazała prośbę Dyrektora Powiatowego Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji
Rolnictwa w sprawie składania wniosków suszowych o przekazanie rolnikom, aby składali
kompletną dokumentację, co przyspieszy rozpatrzenie wniosków.
 Przekazała informację Powiatowego Lekarza Weterynarii, że na terenie gminy nie ma
zagrożenia, ani czerwonego, ani niebieskiego, wirusem ASF.
 W związku z prowadzonymi pracami nad projektem budżetu Gminy Stara Biała na 2020
rok, zgłosiła wniosek ze strony Powiatu o wsparcie finansowe dla DPS w Brwilnie na
wybudowanie kanalizacji sanitarnej do DPS-u.
Przewodnicząca Rady odniosła się do artykułu z gazetki gminnej dotyczącego gospodarki
odpadami, a mianowicie do jej zdaniem niestosownego zapisu, że część rad gmin z powodu
braku wiedzy, informacji, a także braku doświadczenia nie podjęła uchwał. Uznała, że jest to
niestosowne ze strony autorów artykułu.
Poprosiła aby pisane teksty w gazecie gminnej ograniczały się do opisywania faktów, a nie
oceniania innych ludzi.
Radny Adam Pawłowski poparł wypowiedź Przewodniczącej Rady i stwierdził, że zapis
powinien być sprostowany.

Ad. 22.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady VIII Sesji
Rady Gminy Stara Biała.

Protokołowała
Małgorzata Bornińska
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