PROTOKÓŁ Nr X/2003
z X Sesji Rady Gminy Białe Błota, odbytej w dniach 25 września 2003 roku, od godziny
14:00 do 18:10 oraz 15 października 2003 roku, od godziny 14:00 do 16:50.
Sesja odbyła się w auli (25.09) oraz świetlicy (15.10) Publicznego Gimnazjum w Białych
Błotach ul. Czysta 1a. Na 15-tu radnych w obradach Sesji brało udział 14-tu radnych.
Przewodniczący obrad: Radny Bronisław Balcerowski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy.
Sekretarz obrad: Radny Jacek Stojke
Protokolant Sesji: referent Jacek Rakoczy
Spoza Rady udział wzięli: Pani Katarzyna Kirstein-Piotrowska – Wójt Gminy, Grzegorz
Pilarski – Zastępca Wójta, Pani Lucyna Krasulak – Skarbnik Gminy, Pani Urszula Kimpel –
Sekretarz Gminy, Pani Edyta Ksobiak – Radca Prawny, Kierownik Referatu Budownictwa i
Gospodarki Przestrzennej Jan Czekajewski, Radni Rady Powiatu, Kierownicy i Dyrektorzy
jednostek organizacyjnych gminy, instytucji i zakładów pracy, szkół z terenu gminy, sołtysi,
zaproszeni goście, przedstawiciele prasy i mieszkańcy gminy.
Proponowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie sesji i powitanie.
Stwierdzenie quorum.
Wybór sekretarza obrad.
Uchwalenie porządku obrad.
Informacja Wiceprzewodniczącego Rady Gminy o działaniach
międzysesyjnym.
Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
Składanie przez radnych interpelacji i zapytań..
Powołanie komisji skrutacyjnej.
Podjęcie uchwał:

w

okresie

1)
2)
3)
4)
5)
6)

sprawie zmian w budŜecie Gminy Białe Błota na 2003 r.,
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej,
w sprawie nadania nazw ulicom w Lisim Ogonie,
w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej,
w sprawie przejęcia gruntów w miejscowości Łochowo,
w sprawie przyjęcia harmonogramu spłaty odszkodowań dla właścicieli terenów
przejętych na drogi przez Gminę Białe Błota w latach 1992-2002.
7) w sprawie uchylenia Nr XLI/435/2002 Rady Gminy Białe Błota.

10. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy
- zgłaszanie kandydatów i przyjmowanie oświadczeń o zgodzie na kandydowanie,
- zaprezentowanie kandydatów,
- głosowanie w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota,
- ogłoszenie wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną,
- stwierdzenie podjęcia uchwały o wyborze Przewodniczącego.
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11.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Przyjęcie protokołu z obrad VIII i IX Sesji Rady Gminy Białe Błota.
Zakończenie obrad X Sesji.
Ad. 1-2 Otwarcia Sesji dokonał Wiceprzewodniczący Rady Gminy- Radny Bronisław
Balcerowski, witając wszystkich radnych i zaproszonych gości, po czym stwierdził obecność
14-tu radnych czyli quorum.
Ad. 3 Na Sekretarza obrad zaproponowano Radnego Jacka Stojke, który wyraził zgodę. Radni
w głosowaniu jawnym, 13-toma głosami za i jednym wstrzymującym się, wybrali Radnego
Jacka Stojke na sekretarza obrad.
Ad. 4 Prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski
przedstawił proponowany porządek obrad X Sesji Rady Gminy Białe Błota, który Radni
przyjęli jednogłośnie.
Ad. 5 Wiceprzewodniczący Rady Gminy przedstawił informację o działaniach w okresie
między sesyjnym. Poinformował, Ŝe odbył w tym czasie 4 dyŜury w Biurze Rady Gminy.
Prowadził równieŜ negocjacje w sprawie poszerzenia chodnika w Łochowie.
Ad. 6 Pani Wójt Gminy przedstawiła sprawozdanie z działalności w okresie między
sesyjnym, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Radni sprawozdanie przyjęli do
akceptującej wiadomości.
Ad. 7
Radny Zenon Paplaczyk
- zwraca uwagę na konieczność poprawienie studzienek deszczowych, które wystają
ponad poziom nawierzchni. Powoduje to przesuwanie się pokryw i niebezpieczeństwo
wypadku. Pyta się czy były prowadzone rozmowy w tej sprawie z Dyrekcją Dróg
Publicznych.
- Pyta na jakim etapie są prace nad herbem gminy. Zwraca uwagę na fakt, Ŝe herb został
juŜ opracowany przez poprzednią radę gminy i naleŜałoby moŜliwie najszybciej go
zatwierdzić.
- Pyta co stoi na przeszkodzie zrobienia odwiertu i ustawienia pompy na cmentarzu
komunalnym w Białych Błotach.
Radna Wanda Górna
- Zwraca uwagę, Ŝe po remoncie drogi powiatowej w Łochowie nastąpiło obniŜenie
terenu przed sklepami stojącymi przy tej drodze i po deszczach zbiera się tam woda.
Pyta czy Gmina moŜe zasypać te dziury.
- składa podziękowanie, w imieniu dyrekcji Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w
Łochowie za wsparcie pieniędzmi z diet radnych letniego wypoczynku uczniów tej
szkoły.
Radna Gabriela śernicka
- pyta co dzieje się w budynku przy ul. Szubińskiej 3 gdzie wcześniej miała siedzibę
biblioteka. Drugie pytanie: Czy Urząd Gminy Białe Błota prowadzi rozmowy o
podziale boiska w Białych Błotach.
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Radny Jacek Bonalski
- zwraca uwagę na konieczność rozwaŜenia budowy przejścia dla pieszych przez
obwodnicę na wysokości ul. Kruszyńskiej w Białych Błotach
- w imieniu mieszkańców ul. Kruszyńskiej prosi o budowę punktów świetlnych w tej
okolicy
Radny Jacek Grzywacz
- stwierdza, Ŝe na początku roku zgłaszał problem mieszkaniowy rodziny dziecka z
Lisiego Ogona chorego na nowotwór. Podkreśla, Ŝe wskazywał jako ewentualne
mieszkania socjalne pomieszczenie po klubie sportowym w Lisim Ogonie lub
pomieszczenia nad Ośrodkiem Zdrowia w Łochowie. Chciałby dowiedzieć się co w
tej sprawie zrobił Wójt Gminy.
- zgłasza problem z zasilaniem w prąd okolic ul. Czerśniowej w Łochowie. Mieszkańcy
mają ciągle prąd budowlany.
Ad. 8 Rada Gminy 12 głosami za i 2 wstrzymującymi powołała Komisję Skrutacyjną w
składzie :
- Jacek Bonalski
- Gabriela śernicka
- Wanda Górna
Ad. 9
Podjęcie uchwał w sprawie:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt:
- uchwały w sprawie zmian w budŜecie Gminy Białe Błota na 2003 r.,
Przewodniczący obrad zarządził glosowanie nad uchwałą. Radni jednogłośnie przyjęli
uchwałę.
Następny projekt:
- uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
W dyskusji głos zabrali:
Radny Henryk Sykut – pyta ile gmina zapłaci za płot a ile za działkę.
Pani Wójt – wyjaśnia, Ŝe rozbiórka płotu odbędzie się na koszt właściciela. Ogółem koszty
zamiany oraz wykupu terenu pod chodnik w Łochowie wyniosą 11 tys. złotych.
Przewodniczący obrad zarządził glosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym 12
głosami za i 2 wstrzymującymi się, przyjęli uchwałę.
Następny projekt:
- uchwały w sprawie nadania nazw ulicom.
W dyskusji głos zabrali:
Pan Jan Czekajewski – zgłasza autopoprawkę do projektu uchwały, polegającą na zamianie
nazwy ulicy Hubertusa na Św. Huberta oraz poprawieniu w projekcie nazwy ulicy Mysliwska
na Myśliwska.
Radny Tomasz Pilch – zgadza się z tą poprawką, ale stwierdza, Ŝe na komisji powiedziano
mu, Ŝe nazwy ulic były konsultowane z radą sołecką więc on ten projekt wycofał. Chodzi mu
o sam fakt i zasadę.
Sołtys Lisiego Ogona Ryszard Skrzypczyk – stwierdza, Ŝe nie widzi problemu.
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Radny Bartosz Lau – stwierdza, Ŝe rada Gminy ma waŜniejsze problemy niŜ takie spieranie
się czy Hubertus czy Św. Hubert.
Radny Tomasz Pilch – odpowiada radnemu Lau, Ŝe chce, aby sytuacja się wyjaśniła.
Stwierdza, Ŝe nie jest złośliwy, ale chce pozostawienia nazwy ulicy Hubertusa, poniewaŜ
będzie to zgodne z ustaleniami na komisji.
Pan Jan Czekajewski wycofuje wniosek co do ul. Św. Huberta
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym,
jednogłośnie przyjęli uchwałę.
Następny projekt:
- uchwały w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej
W dyskusji głos zabrali:
Radny Jacek Grzywacz – podkreśla, Ŝe na posiedzeniu Komisji Gospodarki,
Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska pytał Zastępcę Wójta o symulację wzrostu wartości
działek zgodnie z tą uchwałą. Prosi o przedstawienie ich równieŜ na sesji.
Zastępca Wójta przedstawił symulację i stwierdził, Ŝe w zaleŜności od lokalizacji działki
opłaty mogą wynieść np.w Białych Błotach ok. 5 złotych za metr kwadratowy a w
Łochowicach od 0,9 do 2 złotych.
Radny Tomasz Pilch – stwierdza, Ŝe nie naleŜy się bać opłat adiacenckich. Popiera ten
projekt, bo uwaŜa, Ŝe uchwała będzie właściwie stosowana przez Wójta.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym,
radni 10 głosami za i 4 wstrzymującymi się przyjęli uchwałę.
Następny projekt:
- uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym,
jednogłośnie przyjęli uchwałę.
Następny projekt:
- uchwały w sprawie przyjęcia harmonogramu wypłat odszkodowań za działki gruntu przejęte
pod drogi przez Gminę Białe Błota w latach 1992-2002
W dyskusji głos zabrali:
Radny Bartosz Lau – pyta się czym się kierowała Komisja BudŜetu i Finansów opracowując
taki plan spłat. UwaŜa, Ŝe zakres negocjacji jaki dopuszcza uchwała moŜe budzić
wątpliwości, poniewaŜ osobą upowaŜnioną do ich prowadzenia jest Wójt. Stawia wniosek o
powołanie niezaleŜnej komisji ds. spłaty odszkodowań za drogi.
Radny Jacek Grzywacz – pyta się o liczbę osób, które chcą odszkodowania i jaka jest suma
tych naleŜności
Radny Jerzy Kasprzak – odpowiada, Ŝe przed sporządzeniem harmonogramu kaŜdy z
radnych, członków Komisji BudŜetu i Finansów konsultował się we własnym zakresie.
UwaŜa, Ŝe spłata tych odszkodowań jest zadośćuczynieniem wobec naszych sąsiadów, którzy
nawet po 12 lat czekają na swoje pieniądze. Nie widzi problemu, Ŝeby uwzględnić nowe
konstruktywne wnioski.
Pani Wójt – stwierdza, Ŝe sumy spłat rocznych w harmonogramie są na miarę
prognozowanych moŜliwości budŜetowych
Prowadzący obrady Bronisław Balcerowski – stwierdza, Ŝe informacje na temat, komu i ile
pieniędzy się naleŜy z tytułu odszkodowań są dostępne w Urzędzie Gminy.
Radny Jacek Grzywacz – stwierdza, Ŝe został źle zrozumiany. Chciałby wiedzieć, ile osób i
jaką wartość mają te grunty ogólnie.
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Zastępca Wójta – stwierdza, Ŝe liczba tych osób i wartość gruntu jest do sprawdzenia w
Urzędzie Gminy.
Radny Bartosz Lau - ponownie wnioskuje o powołanie komisji fachowców w celu
uwzględniania wniosków o przyznanie środków z rezerwy, podlegających negocjacjom.
Zastępca Wójta – stwierdza, Ŝe negocjacje musi prowadzić Wójt i nikt go zgodnie z prawem
nie moŜe wyręczyć.
Radny Bartosz Lau – stwierdza, Ŝe chodziło mu o sam harmonogram a nie o projekt.
Prowadzący obrady – stwierdza, Ŝe w projekcie nie są przewidywane negocjacje.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, 12
głosami za, 1 przeciw i 1 wstrzymującym się przyjęli uchwałę.
Następny projekt:
- uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/435/2002 Rady Gminy Białe Błota
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym,
jednogłośnie przyjęli uchwałę.

Prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski poprosił
Radnych na spotkanie w świetlicy GOKiS w sali 202 i ogłosił 15 minut przerwy.
Po przerwie Radny Jerzy Kasprzak zgłasza formalny wniosek, o zmianę w porządku obrad i
proponuje Ŝeby przed punktem 10 porządku obrad wyczerpać punkt 11 i 12.
Radny Bartosz Lau – prosi o uzasadnienie tego wniosku, bo dla niego jest on niejasny i budzi
duŜe wątpliwości co do jego zasadności.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad wnioskiem radnego Jerzego Kasprzaka.
Radni w głosowaniu jawnym, 12 głosami za i 2 głosami przeciw przyjęli wniosek o zmianę w
porządku obrad.
Ad 11
Pani Wójt odpowiadając interpelacje radnych stwierdziła, Ŝe:
- rozmowy z Zarządem Dróg są prowadzone i w 2004 roku w projekcie jest przebudowa
ulicy Szubińskiej, w sprawie studzienek Wójt wyjaśni sprawę.
- Projekt herbu Gminy Białe Błota jest w Biurze Rady razem ze wszystkimi
dokumentami w tej sprawie. Decyzja co z nim zrobić naleŜy do radnych..
Prezes ZBiUK stwierdza, Ŝe po raz pierwszy słyszy o konieczności budowy pompy na
cmentarzu w Białych Błotach, ale nie widzi problemu, Ŝeby ją tam zamontować
- w budynku po bibliotece na ul. Szubińskiej 3 swoje siedziby będą mieć ZBiUK i
GOPS. Z ich dotychczasowych siedzib gmina zrobi mieszkania socjalne. Natomiast
podział boiska GKS Spójnia na działki budowlane to bzdura.
- kwestia budowy przejścia dla pieszych przez obwodnicę na terenie miejscowości
Białe Błota na wysokości ul. Kruszyńskiej leŜy w gestii Zarządu Dróg Wojewódzkich
a nie gminy.
- mieszkańcy ul. Kruszyńskiej nie partycypowali w kosztach budowy w tej okolicy
punktów świetlnych, ale wniosek zgłoszony przez radnego Bonalskiego będzie
przedmiotem analizy przy konstruowaniu projektu budŜetu.
- Rada sołecka Lisiego Ogona chciałaby wybudować świetlicę, a z budynków po klubie
sportowym moŜna zrobić mieszkanie socjalne właśnie z myślą o tej rodzinie. Jeśli
chodzi o mieszkania nad Ośrodkiem Zdrowia w Łochowie to nie są one własnością
gminy, tylko Kurii Diecezjalnej.
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Pan Jan Czekajewski stwierdza, Ŝe projekt zasilania sektora, w sprawie którego
interpelował radny Grzywacz jest oddany do Energetyki. Ze strony gminy wszystko jest
gotowe.
Ad. 12
Sołtys Łochowa Andrzej Szmytka – proponuje wyjaśnić problem zasilania okolic ulicy
Czereśniowej w Łochowie w energię elektryczną na zebraniu wiejskim w Łochowie w dniu
jutrzejszym.
Pan Edmund Łączny – dziękuje Radzie Gminy za uchwalenie absolutorium, które
przygotowywał Zarząd Gminy pod jego kierunkiem. UwaŜa, Ŝe zasługi jego zarządu najlepiej
odzwierciedla wynik w złotej setce najbogatszych gmin w Polsce, o 23 pozycje lepszy niŜ
Osielska. Stwierdza, Ŝe długo nie przychodził na Sesje Rady Gminy, Ŝeby rozdzielić swoją
osobę jako byłego Wójta od siebie jako obywatela. Stwierdza, Ŝe nie moŜna mówić, Ŝe nie
moŜna rozwijać gminy, bo są długi. Spłata długu to jedno a inwestycje to drugie. Stwierdza,
Ŝe wszystkie inwestycje za jego kadencji były realizowane z wolnych środków.
Prowadzący obrady przerywa i prosi o wnioski i zapytania.
Pan Edmund Łączny
– pyta dlaczego nie korzysta się z funduszy strukturalnych a tylko z SAPARD.
– pyta dlaczego nie jest realizowana umowa w sprawie gazyfikacji. Stwierdza, Ŝe umowa
był podpisana i radca prany moŜe to poświadczyć.
– pyta dlaczego ze ścieŜki rowerowej w Łochowie przez utwardzenie powierzchniowe
zrobiono problem, którego nie było.
– pyta dlaczego nie uporządkowano drogi wojewódzkiej od skrzyŜowania z ul. Centralną
do ul. Barwinkowej za co odpowiadała gmina
Gratuluje władzom gminy odwagi wprowadzenia opłat adiacenckich.
Pan Krzysztof Gołębiewski – pyta czy władze zwróciły się do Ministerstwa o fundusze z
Totalizatora Sportowego. Zwraca uwagę na konieczność budowy linii energetycznej i stacji
transformatorowej w okolicy ul Czereśniowej i Jesiennej w Łochowie.
Radna Powiatu Stanisława Majek – zgłasza, Ŝe na ul. Piaskowej w Łochowie znajduje się
ogromna dziura, po wykopaniu cięŜarówki, która tam utknęła
Sołtys Łochowa Andrzej Szmytka – składa wniosek o przeanalizowanie funkcjonowania
Policji w Łochowie, Łochowicach i Lisim Ogonie. Obecność posterunkowego jest równa
zeru. Nie ma pomocy ze strony Policji, a szerzą się rozboje, narkomania i pijaństwo. Niszczy
się wspólne dobro. Prosi o stałe dyŜury Policji w Łochowie.
Pani Wójt w odpowiedzi na pytania:
- stwierdza, Ŝe do tej kadencji gmina nie ubiegała się o Ŝadne środki unijne. Wraz z
początkiem kadencji od razu wystąpiono z wnioskiem o SAPARD, poniewaŜ od
czegoś trzeba zacząć. Wniosek obejmuje budowę kanalizacji.
- stwierdza, Ŝe pytanie o nieuporządkowanie drogi wojewódzkiej to pytanie do Dyrekcji
Dróg Wojewódzkich. Pyta byłego Wójta dlaczego tego nie dopilnowano skoro
wniosek składa się do 15 listopada a ona objęła funkcję 18 listopada.
W sprawie gazu odpowiedzi udzielił Zastępca Wójta Grzegorz Pilarski
Stwierdził, Ŝe w kwestii gazyfikacji jest małe zainteresowanie. Inwestycja ruszy w tym roku a
w przyszłym gaz będzie juŜ w Białych Błotach.
W sprawie ścieŜki rowerowej odpowiedzi udzielił Zastępca Wójta
Stwierdził, Ŝe Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał opinię, Ŝe budowa jest
nielegalna. Plan działania jest taki, Ŝe gmina zapłaciła utwardzenie powierzchniowe. Gmina
kary nie zapłaci, ale musi ścieŜkę zalegalizować. Starostwo zadeklarowało pomoc w tej
sprawie. Stwierdził, Ŝe ścieŜka rowerowa będzie biegła w kierunku do kanału w stronę
Lisiego Ogona i na razie będzie nieutwardzona.
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Pani Wójt w sprawie Policji w Łochowie stwierdziła, Ŝe posterunkowy zostanie pouczony.
W sprawie pieniędzy z Totalizatora Sportowego, stwierdziła, Ŝe Gmina nie ubiegała się o
takie środki a materiały w kwestii energetyzacji będą jutro przedstawione na zebraniu
wiejskim w Łochowie.
W sprawie dziury na ul. Piaskowej w Łochowie prezes ZBiUK stwierdził, Ŝe zostanie ona
zasypana.
Pani Marzanna Kreja – do Zastępcy Wójta mówi, Ŝe legalizacja samowoli budowlanej
będzie wymagała opłaty legalizacyjnej.
Zastępca Wójta – stwierdza, Ŝe zgodnie z ustawą dotyczy to tylko budynków. Opłaty nie
będzie.
Radny Jacek Grzywacz – stwierdza, Ŝe nie moŜe zdzierŜyć, Ŝe Pan Wójt wciąŜ mówi, Ŝe
budowa ścieŜki rowerowej w Łochowie to strata. Dla niego jest waŜne, Ŝe ścieŜka jest
uŜyteczna i bardzo duŜo ludzi z niej korzysta.
Prowadzący obrady przyznaje rację radnemu Grzywaczowi.
Sołtys Kruszyna Krajeńskiego Alfred Pazderski – pyta kiedy będzie droga z Ciela do
Kruszyna. Stwierdza, Ŝe z pieniędzy sołeckich dał na remont dróg 10 tys. zł a droga jest
nieprzejezdna, samochody się topią. Stwierdza, Ŝe nic nie zrobiono na tej drodze.
Zastępca Wójta – stwierdza, Ŝe droga jest zniszczona po budowie wodociągu. Budowa jest
ciągle nie odebrana a firma, która jest wykonawcą nie kończy inwestycji. Nie moŜna wydać
pieniędzy sołeckich na dokończenie inwestycji, za którą odpowiada wykonawca.
Pan Adam Kranz – stwierdza, Ŝe nie moŜna słuchać Wójta Pilarskiego. Stwierdza, Ŝe w
2003 roku złoŜył pismo w sprawie wstrzymania prac na ścieŜce rowerowej. Zastępca Wójta
mimo tego, Ŝe wiedział o tym piśmie podjął decyzję o inwestycji.
Zastępca Wójta – prosi prowadzącego obrady o pouczenie Pana Kranz’a, Ŝe zachowuje się
niestosownie. Stwierdza, Ŝe to co Pan Kranz twierdzi na temat tej inwestycji to nieprawda.
Stwierdza, Ŝe nie znalazł podstawy dla twierdzenia, Ŝe Pan Kranz jest właścicielem gruntu.
Decyzja taka została podjęta wcześniej niŜ jest on na swoim stanowisku. Pan Kranz nie
pokazał mu Ŝadnej prawomocnej decyzji w czasie gdy był u niego.
Radny Stanisław Marks – stwierdza, Ŝe przebudowa ulicy Szubińskiej na wysokości
skrzyŜowania ulicy Leśnej i Centralnej jest karygodna, poniewaŜ rocznie z ulicy Leśnej
korzysta kilka tysięcy osób, które obecnie mogą w nią skręcić wyłącznie z naruszeniem
przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego. W związku z tym dziwi się, Ŝe byłe władze
podpisały się pod takim projektem. Prosi obecne władze o moŜliwie szybkie rozwiązanie
tego problemu.
Prowadzący obrady uwaŜa, Ŝe naleŜy naciskać tych, którzy mogą naprawić ten bubel. Prosi
Panią Wójt o rozwiązanie tego problemu przez wystąpienie do Dyrekcji Lasów
Państwowych o przekazanie części terenu, aby urządzić tam drogę gruntową.
Pan Krzysztof Gołębiewski – proponuje, Ŝeby wzorem innych miast i osiedli w Łochowie
zainstalować kamery z mikronadajnikami. UwaŜa, Ŝe nie jest to duŜy koszt a efekty mogą
być znaczne.
Sołtys Andrzej Szmytka – Stwierdza, Ŝe ścieŜka rowerowa, która łączy 3 sołectwa jest
historycznym sukcesem w dziejach naszej gminy. Składa hołd twórcom tego pomysłu.
UwaŜa, Ŝe naleŜy połączyć całą gminę siecią takich ścieŜek.
Prowadzący obrady – odpowiada, Ŝe takie ścieŜki są juŜ planowane.
Pan Edmund Łączny – stwierdza, Ŝe przyjemnie mu się rozmawiało, ale nikt mu nie
odpowiedział na jego pytania. Dlaczego niema odpowiedzi pozostawia bez komentarza. Pyta
dlaczego zrezygnowano z podpisanej umowy na gazyfikację, która mogła przynieść gminie
wartą 40 milionów inwestycję. Byłby to pewny gaz dla gminy. Nie chce mu się wierzyć, aby
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w sprawie przebudowy ulicy Szubińskiej nie było konsultacji z Lasami. Na swoje pytania nie
oczekuje juŜ odpowiedzi i uznaje je za retoryczne.
Prowadzący obrady – zwrócił się do radnego Pilcha o wyrównanie zjazdów na posesje z
drogi powiatowej w Łochowie, poniewaŜ są one bardzo strome.
Pan Adam Kranz – Stwierdza, Ŝe Pan Pilarski nie był na posiedzeniu SKO. Jego
twierdzenie na ten temat to kłamstwo. Stwierdza, Ŝe 17 lipca 2003 roku decyzja była
prawomocna. Pyta jak zachowa się gmina wobec właścicieli działek, którzy chcą inwestować
a nie mogą wykonać przyłączy wody i prądu do swoich posesji.
Zastępca Wójta – stwierdza, Ŝe analizuje problem i Ŝe Pan Kranz dostanie odpowiedź. Prosi
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy o zbadanie tej sprawy przez Komisję Rewizyjną. Panu
Kranz’owi zostawia decyzję czy zechce go przeprosić czy nie. Stwierdza, Ŝe Pan Kranz juŜ
po raz drugi zarzuca mu kłamstwo, ale jego cierpliwość moŜe się skończyć.
Radny Jacek Grzywacz – pyta Panią Wójt jak wygląda sytuacja z mieszkaniami nad
Ośrodkiem Zdrowia w Łochowie i dlaczego nie są wykorzystywane.
Pani Wójt – odpowiada, Ŝe są one własnością Kurii Diecezjalnej. Pozostają one w gestii
parafii w Łochowie.
Pani Wójt – stwierdza, w odpowiedzi Panu Gołębiewskiemu w sprawie kamer, Ŝe pomysł
zostanie powaŜnie rozwaŜony.
Pan Dariusz Makowski – prosi o wyrównanie drogi dojazdowej do Prądek. Stwierdza, Ŝe
prowadzi tam działalność gospodarczą i zły stan drogi jest bardzo dokuczliwy.
Radny Jerzy Kasprzak zgłasza wniosek o zawieszenie Sesji do dnia 15 października godz.
15:00.
Radny Tomasz Pilch – stwierdza, Ŝe nie widzi przyczyn, Ŝeby sesję zawiesić.
Radny Bartosz Lau – popiera Radnego Pilcha. UwaŜa, Ŝe jest to dziwne i prosi Radnego
Kasprzaka o uzasadnienie wniosku.
Prowadzący obrady zarządza 15 minut przerwy.
Po przerwie Radny Jerzy Kasprzak – ponawia wniosek o zawieszenie Sesji do dnia 15
października br. do godz. 15:00.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad wnioskiem. Radni w głosowaniu jawnym,
12 głosami za i 2 przeciw przyjęli wniosek.
Obrady w dniu 25 września 2003r. zakończono o godz. 18:05.
Wznowienie X Sesji Rady Gminy Białe Błota w dniu 15 października 2003r. godz. 15:00.
Prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski stwierdza
quorum zgodnie z listą obecności. Obecnych 14 radnych, 1 radny nieobecny.
Prowadzący obrady na wniosek Wójta proponuje zmianę w porządku obrad i włączenie do
porządku obrad nowych uchwał.
Radny Bartosz Lau – stwierdza, Ŝe wniosek o uzupełnienie porządku obrad nie powinien
być poddany pod głosowanie. Stwierdza, Ŝe podobno przyczyną przerwania sesji było
zagadnienie czy Wiceprzewodniczacy musi ustąpić ze sprawowanej funkcji czy nie.
Konsultował się z Biurem Prawnym Wojewody i ustalił Ŝe ani wiceprzewodniczący ani
członek Komisji Rewizyjnej nie musi rezygnować ze swojej funkcji. O ich odwołaniu
decyduje Rada Gminy. Stwierdza równieŜ, Ŝe uzupełnianie porządku obrad po jego przyjęciu
jest niezgodne z prawem.
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Prowadzący obrady proponuje wprowadzić chociaŜ część projektów uchwał do porządku
obrad.
Radny Bartosz Lau – uwaŜa, Ŝe rozszerzanie porządku obrad po prawie trzech tygodniach
bez sprawozdania z działalności Rady Gminy i Wójta oraz bez moŜliwości zgłoszenia
wniosków i zapytań przez mieszkańców ogranicza obywatelskie prawa mieszkańców.
ZauwaŜa, Ŝe taka przerywana sesja moŜe równie dobrze trwać przez cały rok.
Prowadzący obrady prosi Radcę Prawnego Urzędu Gminy Edytę Ksobiak o opinię w tej
sprawie.
Radca prawny wyjaśnia, Ŝe rozszerzenie porządku obrad jest moŜliwe jeśli rada przegłosuje
taki wniosek. Pyta Radnego Lau’a o podstawę o prawną jego twierdzenia
.
Radny Bartosz Lau – stwierdza, Ŝe zawieszenie sesji powinno mieć jakieś uzasadnienie.
Natomiast w jego przekonaniu uzupełnienie porządku obrad to co innego co jego zmiana i na
tym etapie Sesji jest niemoŜliwe.
Pani Wójt stwierdza, Ŝe nie upiera się, ale uwaŜa, Ŝe dobrze byłoby przegłosować uchwałę w
sprawie ZBiUK oraz ławników.
Radny Jacek Grzywacz – stwierdza, Ŝe miała być druga sesja nie uzupełnianie porządku
obrad.
Prowadzący obrady zarządził głosowanie nad wnioskiem w sprawie zmiany w porządku
obrad. Radni w głosowaniu jawnym, 3 głosami za, 7 przeciw i 4 wstrzymującymi się
odrzucili ten wniosek.
Ad. 10 Radny Tomasz Pilch zgłosił kandydaturę radnego Bronisława Balcerowskiego na
funkcję Przewodniczącego Rady Gminy.
Radny Bronisław Balcerowski wyraŜa zgodę, stwierdzając, Ŝe jako Przewodniczący
gwarantuje pełną odpowiedzialność za swoje czyny i podkreśla zaufanie jakim mieszkańcy
gminy obdarzyli radnych wybierając ich na swoich przedstawicieli.
Radny Stanisław Marks wnioskuje o przegłosowanie zamknięcia listy kandydatów.
Prowadzący obrady zarządził głosowanie i Radni w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
przyjęli wniosek o zamknięcie listy kandydatów.
Radca Prawny zwraca uwagę na konieczność zmiany treści uchwały w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy na wniosek ¼ składu rady, poniewaŜ kandydat jednocześnie
prowadzi obrady Sesji.
Radny Stanisław Marks – pyta czy osoba prowadząca obrady moŜe kandydować.
Radca Prawny odpowiada, Ŝe tak.
Radny Tomasz Pilch – składa wniosek o zmianę treści uchwały w sprawie powołania
Przewodniczącego Rady Gminy na następujący:
UCHWAŁA Nr X / 100 / 2003
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 15 października 2003 roku

w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota i powołania
Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota
Na podstawie Art. 19 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
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RADA GMINY
uchwala co następuje:
§1
Odwołać Radnego Bronisława Balcerowskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy Białe Błota.
§2
Powołać Radnego Bronisława Balcerowskiego na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy
Białe Błota.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Radna Gabriela śernicka przyłącza się do tego wniosku.
Radny Jacek Grzywacz przyłącza się do tego wniosku.
Radny Henryk Sykut przyłącza się do tego wniosku.
Radna Gabriela śernicka z Komisji Skrutacyjnej wyczytywała kolejno radnych, którzy po
odebraniu karty do głosowania i dokonaniu wyboru wrzucali karty do urny. Protokół Komisji
Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W wyniku głosowania tajnego, Radni 10 głosami za, 2 przeciw i 2 wstrzymującymi się
odwołali radnego Bronisława Balcerowskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
i powołali go na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski stwierdził, Ŝe wynik wyborów jest dla
niego miłym zaskoczeniem. Zapewnił, Ŝe nie było Ŝadnych negocjacji w tej kwestii.
Zadeklarował współpracę z Urzędem Gminy. Stwierdził, Ŝe teraz ma dwie małe ojczyzny
Łochowo i Białe Błota. Najbardziej cieszy go, Ŝe wybór został rozstrzygnięty poniewaŜ nie
wybranie nikogo po raz kolejny źle by świadczyło o całej Radzie. Zachęcił radnych do
wspólnej pracy dla dobra gminy i jej mieszkańców.
Ad. 13
Protokół z obrad VIII Sesji Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 lipca 2003 roku oraz protokół z
IX Sesji Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 sierpnia 2003 roku zostały przez Radę Gminy
przyjęte w głosowaniu jawnym jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił osoby zabierające głos na Sesji o informowanie kiedy
podają treść wypowiedzi do protokołu
Przewodniczący obrad stwierdził , Ŝe porządek obrad X Sesji Rady Gminy Białe Błota został
wyczerpany i zamyka obrady X Sesji Rady Gminy Białe Błota.
Na tym protokół zakończono.
Protokołował:

Sekretarz obrad:

Przewodniczący obrad

Jacek Rakoczy
Referent

Jacek Stojke

Przewodniczący
Rady Gminy
Bronisław Balcerowski
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