PROTOKÓŁ Nr XVI/2004
z XVI Sesji Rady Gminy Białe Błota, odbytej w dniu 26 lutego 2004 roku, od godziny 14:00
do 21:30
Sesja odbyła się w świetlicy Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.
Wszyscy Radni byli obecni.
Przewodniczący obrad: Radny Bronisław Balcerowski – Przewodniczący Rady Gminy.
Sekretarz obrad: Radny Stanisław Marks
Protokolant Sesji: referent Jacek Rakoczy
Spoza Rady udział wzięli: Pan Grzegorz Pilarski – Zastępca Wójta, Pani Lucyna Krasulak –
Skarbnik Gminy, Pani Edyta Ksobiak – Radca Prawny, Kierownicy i Dyrektorzy jednostek
organizacyjnych gminy, instytucji, zakładów pracy i szkół z terenu gminy, sołtysi, zaproszeni
goście i mieszkańcy gminy.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i powitanie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym
6. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdania Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy za rok 2003
8. Sprawozdanie Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Łochowie za rok 2003
9. Sprawozdanie Gminnej Przychodni w Białych Błotach za rok 2003
10. Składanie przez radnych interpelacji i zapytań.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
13. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie sprzedaŜy w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia
warunków zagospodarowania posiadanych działek
2) w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego ZWiUK spółka z oo. z siedzibą w
Białych Błotach
3) w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami
gminy Białe Błota w sprawie nadania statutów sołeckich
4) w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy Białe Błota na rok 2004
5) w sprawie nadania nazw ulicom
6) w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
7) w sprawie utworzenia na czas pozostały do końca IV kadencji Rady Gminy Białe
Błota funduszu środków finansowych, na stypendia dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych funkcjonujących na terenie Gminy Białe Błota
14. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy Białe Błota.
Zakończenie obrad XVI Sesji.
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Ad. 1-2 Otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy- Radny Bronisław
Balcerowski, witając wszystkich radnych i zaproszonych gości, po czym stwierdził obecność
wszystkich 15-tu radnych czyli quorum.
Ad. 3 Na Sekretarza obrad zaproponowano Radnego Stanisława Marksa, który wyraził zgodę.
Radni w głosowaniu jawnym, 14 głosami za i 1 wstrzymującym się wybrali Radnego
Stanisława Marksa na sekretarza obrad.
Ad. 4 Prowadzący obrady Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski przedstawił
proponowany porządek obrad XVI Sesji Rady Gminy Białe Błota i złoŜył wniosek o
wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie utworzenia na czas pozostały do
końca IV kadencji Rady Gminy Białe Błota funduszu środków finansowych, na stypendia dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych funkcjonujących na terenie Gminy Białe Błota
z podpunktu 7 w punkcie 13, poniewaŜ pismo do Wydziału Prawnego i Nadzoru KujawskoPomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 17 lutego 2004 r. z pytaniem o
tryb wejścia w Ŝycie w/w uchwały pozostaje bez odpowiedzi.
Prowadzący obrady zarządził głosowanie nad w/w wnioskiem i radni 11 głosami za, 1
przeciw i 3 wstrzymującymi się przyjęli wniosek o zmianę w porządku obrad.
Radna Gabriela śernicka podkreśla, Ŝe mimo wycofania z porządku obrad projektu
uchwały w sprawie utworzenia na czas pozostały do końca IV kadencji Rady Gminy Białe
Błota funduszu środków finansowych, na stypendia dla uczniów szkół podstawowych i
gimnazjalnych funkcjonujących na terenie Gminy Białe Błota, radni nadal chcą kontynuować
przekazywanie części diet na stypendia.
Zastępca Wójta zgłasza wniosek o umieszczenie jako podpunkt 7 punkt 13 porządku obrad
projektu uchwały w sprawie sprzedaŜy lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących
własność Gminy Białe Błota.
Prowadzący obrady zarządził głosowanie nad w/w wnioskiem i radni 11 głosami za, 1
przeciw i 3 wstrzymującymi się przyjęli wniosek o zmianę w porządku obrad.
Prowadzący obrady zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XVI Sesji i radni 14
głosami za i 1 przeciw przyjęli porządek obrad XVI Sesji.
Ad. 5 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację o działaniach w okresie między
sesyjnym. Poinformował, Ŝe odbył w tym czasie 4 dyŜury w Biurze Rady Gminy. Ponadto
wziął udział w zebraniach wiejskich w Trzcińcu, Łochowie, Murowańcu i Przyłękach. Wziął
udział w szkoleniu zorganizowanym przez RIO poświęconym konstrukcji budŜetu. Brał
udział w obchodach 5-lecia zespołu tańca nowoczesnego OL-TOM oraz halowym turnieju
piłki noŜnej o puchar starosty bydgoskiego w Łochowie.
Ad. 6 Zastępca Wójta przedstawił sprawozdanie z działalności Pani Wójt w okresie między
sesyjnym. Pani Wójt brała udział w zebraniach wiejskich w Trzcińcu, Łochowie, Murowańcu
i Przyłękach. Poinformował Radnych, Ŝe Pani Wójt bierze udział w konkursie „Miasta
Europy”, który jest okazją do promocji gminy w przededniu wejścia do Unii Europejskiej.
Wspólnie z Radnym Zenonem Paplaczykiem wzięła udział w spotkaniu z Zakładem
Gazowniczym z Bydgoszczy. Brała udział w obchodach 5-lecia zespołu tańca nowoczesnego
OL-TOM. Obecnie, razem z Panią Sekretarz, jest na szkoleniu związanym z wprowadzaniem
programu Przejrzysta Gmina.
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Ad. 7
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Jerzy Kasprzak przedstawił sprawozdanie z
działalności Komisji za 2003r., które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Rada Gminy przyjęła sprawozdanie do akceptującej wiadomości.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Wanda Górna
przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji za 2003r., które stanowi załącznik do
niniejszego protokołu. Poinformowała równieŜ, Ŝe stypendia ze środków potrąconych z diet
radnych w 2003 roku zostaną wypłacone około 10 marca. Będzie to 18 stypendiów po 100 zł.
Co do pozostałej kwoty to podjęła decyzję, Ŝe przekazaniu jej na zakup pompy insulinowej.
Radny Jacek Grzywacz pyta z jakiego paragrafu w budŜecie na 2004 rok zostaną wypłacone
pieniądze na stypendia na 2003 rok.
Radny Leszek Wątorski stwierdza, z całym szacunkiem, Ŝe radnego Grzywacza nie powinno
to obchodzić skoro nie dał ani złotówki.
Radny Stanisław Marks pyta czy znajdą się pieniądze potrącone z diet radnych za miesiąc
październik i listopad 2003 r. a nie wykorzystane do końca 2003 r. JeŜeli tak to z jakiego
paragrafu w budŜecie na 2004 r. i kiedy zostaną wypłacone. Pyta czy moŜe uznać je za
przepadłe.
Pani Skarbnik Gminy wyjaśniła, Ŝe pieniądze na stypendia zostaną wypłacone z działu
administracja publiczna, z paragrafu stypendia dla uczniów.
Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Tomasz
Pilch przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji za 2003r., które stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Rada Gminy przyjęła sprawozdanie do akceptującej wiadomości.
Ad. 8
Starszy Ogniomistrz Jacek Rewoliński z OSP w Łochowie przedstawił Sprawozdanie
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Łochowie za rok 2003, które stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Ad. 9
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jacek Stojke odczytał Sprawozdanie Gminnej
Przychodni w Białych Błotach za rok 2003, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 10
Radny Zenon Paplaczyk
- stwierdza, Ŝe jest zaniepokojony sytuacją na Poczcie w Białych Błotach w kwestii
obsługi mieszkańców gminy, którzy np. wpłacają podatki. Pyta z jakim skutkiem są
prowadzone rozmowy z Bankiem Pocztowym w celu uruchomienia osobnego okienka
dla klientów załatwiających sprawy związane z funkcjonowaniem gminy, poniewaŜ na
dzień dzisiejszy obsługa odbywa się w okienku korespondencyjnym. Podkreśla, Ŝe w
PKO z obsługą nie było kłopotów a w Banku pocztowym pobierana jest opłata 2,40 zł.
Przestrzega, Ŝe mieszkańcy, aby uniknąć tej opłaty będą chodzić płacić podatki do
sołtysa a gdy go nie zastaną to będą się denerwować.
- stwierdza, Ŝe warunki wodno-prawne oczyszczalni ścieków są przekroczone. UwaŜa,
Ŝe naleŜy szybko tę sprawę uregulować, bo w przypadku kontroli mogą zostać
nałoŜone na gminę kary.
Radna Gabriela śernicka
- interpeluje w sprawie poprawy bezpieczeństwa na odcinku ul. Czystej w Białych
Błotach przy przedszkolu. UwaŜa, Ŝe wycięcie stojących tam drzew i wykonanie
chodnika poprawi bezpieczeństwo mieszkańców a zwłaszcza dzieci, które tamtędy
chodzą.
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stwierdza, Ŝe trzy sesje wstecz zgłaszała konieczność poprawy bezpieczeństwa zjazdu
z drogi wojewódzkiej na Miedzyń. Pyta czy były prowadzone rozmowy na ten temat.
- zwraca uwagę na niebezpieczny wyjazd z Trzcińca na drogę wojewódzką. Wysypane
tam drobne kamienie powodują poślizgi, zwłaszcza dla pojazdów dokonujących skrętu
w lewo.
- apeluje o uporządkowanie terenu przy przychodni zdrowia w Białych Błotach
Radny Jacek Bonalski
- pyta ile słuŜbowych telefonów jest uŜywanych przez pracowników Urzędu Gminy i
innych gminnych instytucji i jakie są koszty ich eksploatacji.
Radny Jacek Grzywacz zgłasza wniosek o nie wprowadzanie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie sprzedaŜy lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność
Gminy Białe Błota.
Przewodniczący obrad zwraca uwagę, Ŝe porządek obrad został juŜ przyjęty i Radny Jacek
Grzywacz nie zgłaszał uwag.
Radny Jacek Grzywacz stwierdza, Ŝe Przewodniczący obrad pominął procedurę zapytania
radnych o inne wnioski dotyczące tego projektu uchwały.
Radna Gabriela śernicka stwierdza, Ŝe Rada Gminy przyjęła porządek obrad ze zmianami i
radny Grzywacz moŜe w głosowaniu być przeciw lub się wstrzymać.
Przewodniczący obrad stwierdza, Ŝe było juŜ głosowanie w sprawie porządku obrad i
zostało ono rozstrzygnięte.
15:45 Przewodniczący obrad ogłasza przerwę.
16:10 Przewodniczący obrad wznawia obrady.
Przewodniczący obrad stwierdza, Ŝe uwagi moŜna wnosić w czasie dyskusji nad projektem
uchwały.
Radny Jacek Grzywacz stwierdza, Ŝe to nowy projekt uchwały, bo poprzednia uchwała
została uniewaŜniona i jej nie ma. Podkreśla, Ŝe projekt nie był omawiany na komisji a na
sesji nie miał moŜliwości zabrać wcześniej głosu bo nie było takiego punktu w porządku
obrad.
Zastępca Wójta stwierdza, Ŝe Rada Gminy ma moŜliwość podjęcia uchwały w sprawie
sprzedaŜy lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Białe Błota po
zmianach zgodnych z uwagami Wojewody lub podjąć uchwałę o zaskarŜeniu rozstrzygnięcia
Wojewody w tej sprawie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Radny Tomasz Pilch stwierdza, Ŝe radny Grzywacz ma rację, bo tej uchwały nie ma. Apeluje
do radnego Grzywacza o wycofanie wniosku, Ŝeby nie komplikować obrad sesji.
Radny Jacek Grzywacz wycofuje wniosek, ale prosi Przewodniczącego o niepopełnianie
takich błędów w przyszłości.
Radny Tomasz Pilch uwaŜa, Ŝe nie ma sensu zaskarŜać rozstrzygnięcia Wojewody do NSA,
poniewaŜ sprawa jest pilna ze względu na oczekiwania mieszkańców zainteresowanych
wykupem mieszkań.
Radny Jacek Stojke zwraca uwagę na niszczenie i odwracanie znaków drogowych na terenie
gminy. UwaŜa, Ŝe słuŜby drogowe i policja powinny wzmocnić czujność.
Ad. 11
Radna Gabriela śernicka pyta jak wygląda kwestia gazyfikacji gminy Białe Błota,
poniewaŜ była za kompleksową gazyfikacją gminy przez firmę PETRICO a teraz gazyfikację
prowadzi inna firma. Prosi Zastępcę Wójta o wyjaśnienie.
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Sołtys Andrzej Szmytka stwierdza, Ŝe od dwóch sesji poruszana jest sprawa drzew na
drodze na granicy Łochowa i Łochowic a nic nie jest w tej sprawie robione.
- w związku z akcją wypompowywania wody roztopowej z posesji na terenie Łochowa
wnioskuje o stworzenie komisji lub zespołu osób celem opracowania systemu
zapobiegania zalewaniu posesji w Łochowie. Oczekuje współpracy ze strony Wójta.
Równocześnie dziękuje prezesowi ZWiUK Jerzemu Grzegorkowi oraz radnemu
Tomaszowi Pilchowi za pomoc w wypompowywaniu wody.
Pan Ryszard Piechociński pyta czym kierowano się wybierając Bank Pocztowy dla obsługi
bankowej gminy. UwaŜa, Ŝe są to kpiny z ludzi, bo wcześniej za operacje bankowe w Banku
Spółdzielczym i w PKO S.A. nie pobierano opłat. UwaŜa, Ŝe jest to działanie na szkodę,
poniewaŜ od przekazu o wartości 44 zł musiał zapłacić 3 zł opłaty bankowej.
Pani Barbara Parucka zwraca uwagę, Ŝe siedzenie władz gminy tyłem do mieszkańców jest
niekulturalne. Wnioskuje o nie zatwierdzanie protokołu z poprzedniej sesji, poniewaŜ to co
mówiła przez 30 minut jest zapisane w jednym zdaniu. UwaŜa, Ŝe jest to bardzo niestosowne.
Pyta Przewodniczącego dlaczego nie poinformował radnych o piśmie złoŜonym przez nią do
Rady Gminy.
Pani Marzanna Kreja stwierdza, Ŝe na poprzedniej sesji pytała o koszty zimowego
utrzymania dróg i do dzisiaj nie otrzymała odpowiedzi. Pyta Zastępcę Wójta dlaczego
udzielając wypowiedzi dla prasy na temat opłaty adiacenckiej operował on pojęciem działki i
gruntu. UwaŜa, Ŝe jest to termin nieprecyzyjny i Zastępca Wójta wprowadził opinię publiczną
w błąd.
Radna Rady Powiatu Stanisława Majek zwraca uwagę na zwęŜenie na ul. Brzozowej w
Łochowie, które moŜe być przyczyną kolizji w tym miejscu.
Pan Edmund Łączny prezes Stowarzyszenia „Nasz Dom Gmina” stwierdza, Ŝe przykro mu
o tym mówić, ale na sesjach moŜna się nieźle rozbawić. Radni nie wiedzą jaki jest porządek
obrad i jakie uchwały głosują. Zwraca Przewodniczącemu uwagę na fakt, Ŝe zarówno on jak i
jego radni byli za tym, Ŝeby dokonać zmiany na tym stanowisku i powołać Pana na to
stanowisko. Pyta Przewodniczącego o odpowiedzi na pisma skierowane do niego w imieniu
Stowarzyszenia „Nasz Dom Gmina” . UwaŜa, Ŝe:
- gmina nie jest zarządzana, ale administrowana
- gmina rozdymała dochody
- ZWiUK dostał od radnych prezent, chociaŜ wykonał 1000 przyłączy za 250 tys. zł.
Radni o tym nie wiedzą, bo nie czytali budŜetu.
- w świetle programu „Przejrzysta Gmina” władze gminy się kompromitują, poniewaŜ
w ostatnich 4 latach uniewaŜnione było 5 uchwał, a w obecnej kadencji w rok przeszło
50
- skarg na Wójta teŜ nie było a obecnie coraz więcej
- gospodarz gminy, jakim jest Wójt nie powinien się odwracać tyłem do mieszkańców
Przewodniczący obrad z pokorą przyjmuje uwagi. Stwierdza, Ŝe odpowiedzi na pisma są
przygotowywane, a profesjonalność, szczegółowość i wielowątkowość pytań wymaga czasu,
aby dać pełną odpowiedź. UwaŜa, Ŝe nie sztuką jest wysłać pismo informujące, Ŝe przekazano
sprawę do Komisji, ale takie które daje wyczerpującą odpowiedź.
Pan Edmund Łączny dziękuje za deklarację i stwierdza, Ŝe nie atakuje, ale dba o dobro
gminy
Ad. 12
Zastępca Wójta przy aprobacie Przewodniczącego obrad zajął miejsce przy stoliku
Przewodniczącego spełniając postulat odwrócenie się przodem do gości i mieszkańców.
Zastępca Wójta odpowiadając interpelacje radnych oraz zapytania stwierdził, Ŝe:
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Bank Pocztowy został wybrany w drodze przetargu, od 1 marca na poczcie w Białych
Błotach i w Łochowie mają być osobne okienka ds. obsługi mieszkańców. Opłat za
operacje bankowe nie moŜna znieść. Opłaty za wpłaty mieszkańców nie były
kryterium w specyfikacji przetargowej.
Pan Ryszard Piechociński zgłasza, Ŝe Bank Spółdzielczy złoŜył ofertę, w której nie
przewidywał opłat dla mieszkańców.
Przewodniczący obrad przywołuje gości do porządku.
Pani Marzanna Kreja pyta czy została wyłączona jawność obrad sesji Rady Gminy. Jeśli nie
(w kontekście zachowania zastępcy Wójta Grzegorza Pilarskiego) to mamy do czynienia z
przypadkiem naruszenia ustawy. Mieszkańcy Gminy mają prawo uczestniczyć w obradach
Rady Gminy i przysłuchiwać się, a zapewnienie warunków dostępu do informacji naleŜy do
Przewodniczącego.
Przewodniczący obrad prosi zgromadzonych gości o przestrzeganie porządku obrad i
uciszenie się.
16:45 Radni Jerzy Kasprzak i Leszek Wątorski na znak protestu wobec chaosu
wywołanego podczas obrad sesji przez część osób zgromadzonych na sali opuścili salę obrad.
Zastępca Wójta przedstawił kryteria przetargu i zaproponował, Ŝeby Komisja Rewizyjna
przejrzała dokumentację dotyczącą przetargu na obsługę bankową gminy.
Przewodniczący obrad po raz kolejny przywołuje gości do porządku.
17:05 Radni Jerzy Kasprzak i Leszek Wątorski powrócili na salę obrad.
Zastępca Wójta kontynuując odpowiedzi na interpelacje i zapytania stwierdził, Ŝe:
- Zarząd dróg Wojewódzkich, któremu podlega droga Bydgoszcz-Białe Błota,
stwierdza, Ŝe nie ma pieniędzy ani na budowę pasa do lewoskrętu w kierunku na
Miedzyń, ani na oświetlenie tego miejsca.
Radna Gabriela śernicka prosi o statystykę wypadków w tym miejscu.
Zastępca Wójta obiecuje napisać wniosek o uwzględnienie poprawy bezpieczeństwa w tym
miejscu po budowie gazociągu.
kontynuując odpowiedzi na interpelacje i zapytania stwierdził, Ŝe:
- w Urzędzie Gminy są cztery słuŜbowe telefony komórkowe. Dysponują nimi Pani
Wójt, Zastępca Wójta, inspektor Gołąb i Kierownik Czekajewski. Koszty ich
eksploatacji to kwota do 800 zł miesięcznie. Ponadto słuŜbowe telefony komórkowe
mają kierowcy szkolnych autobusów i Dyrektor GOKiS. Koszt tego ostatniego
telefonu to około 300 zł na miesiąc.
- o utrzymanie porządku na terenie posesji obok Przychodni Zdrowia w Białych
Błotach moŜna apelować lub skorzystać z uchwały o czystości i porządku.
- w kwestii gazyfikacji gminy Białe Błota przez PETRICO nikt nie wypowiedział
Ŝadnej umowy. Firma ta do stycznia br. nic nie zrobiła, Ŝeby przystąpić do gazyfikacji.
Pan Edmund Łączny prosi o mówienie prawdy, stwierdza, Ŝe posiada pismo od PETRICO,
które Ŝąda uregulowania zobowiązań.
Zastępca Wójta stwierdza, Ŝe w ubiegłym miesiącu PETRICO wystąpiło do gminy o kwotę
40 tys. złotych, które zgodnie z podpisaną przez poprzedniego Wójta umową miały być co
rok płacone tej firmie przez gminę. Podkreślił, Ŝe wspólnie z Panią Wójt zdecydowali o
niepłaceniu Ŝadnych pieniędzy dopóki PETRICO nie rozpocznie inwestycji. Dla
mieszkańców byłoby najlepiej, Ŝeby gminę gazyfikowały dwie firmy, poniewaŜ byłoby to
konkurencyjne. Dodaje, Ŝe zgodnie z umową z PETRICO miano powołać czteroosobową radę
koordynującą gazyfikację i z ramienia urzędu gminy mieli w niej zasiadać panowie Edmund
Łączny i Zygmunt Kobylski.
Pan Edmund Łączny stwierdza, Ŝe Zastępca Wójta nie wie o czym mówi.
Zastępca Wójta stwierdza, Ŝe w umowie znajduje się równieŜ zapis, Ŝe postępowanie
pomiędzy stronami objęte będzie poufnością.
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Pan Edmund Łączny stwierdza, Ŝe to kłamstwo.
Zastępca Wójta poddaje zachowanie Pana Łącznego indywidualnej ocenie zgromadzonych i
kontynuując odpowiedzi na interpelacje i zapytania, stwierdza, Ŝe:
- w sprawie wycięcia drzew przy drodze powiatowej w Łochowie gmina czeka na
opinię konserwatora przyrody
- koszty zimowego utrzymania dróg wyniosły za 2003 rok 36 tys. zł.
Sołtys Andrzej Szmytka pyta, kiedy fachowcy zajmą się problemem roztopów.
Zastępca Wójta odpowiada, Ŝe ZWiUK słuŜy pomocą przy zalaniach.
Sołtys Andrzej Szmytka prosi o podanie zbliŜonego terminu, kiedy odpowiednie słuŜby
zajmą się tym problemem.
Zastępca Wójta prosi o sprecyzowanie pytania.
Sołtys Andrzej Szmytka stwierdza, Ŝe w gminie nikt nic nie wie i tak nie moŜe być.
Przewodniczący obrad prosi o spokój i nie poddawanie się emocjom.
Pani Zofia Dondajewska stwierdza, Ŝe po zalaniu zwróci się o zwrot kosztów rekultywacji
terenu do gminy, która zamiast zrobić kawałek kanalizacji deszczowej nic nie robi.
Przewodniczący obrad stwierdza, Ŝe gmina jest zaniedbana w wielu dziedzinach tak jak w
Łochowie jest w całej gminie. UwaŜa, Ŝe radni, Wójt i mieszkańcy powinni podjąć trud
wspólnego rozwiązywania takich problemów, zamiast toczyć spory.
Pani Marzanna Kreja przypomina, Ŝe nie uzyskała od Zastępcy Wójta odpowiedzi na
pytanie czy opłata adiacencka będzie naliczana od wzrostu wartości działki czy całej
nieruchomości.
Zastępca Wójta odpowiada, Ŝe od wzrostu wartości nieruchomości.
Pani Barbara Parucka zwraca uwagę, Ŝe nie otrzymała odpowiedzi od Przewodniczącego w
sprawie swojego pisma.
Przewodniczący obrad odpowiada, Ŝe wszystkie pisma kierowane do rady gminy są
udostępniane radnym. Za to, czy radni zapoznają się z tymi pismami niestety nie moŜe
odpowiadać. Odpowiedzi na sprawę pani Paruckiej udzieli pisemnie.
17:50 Przewodniczący obrad ogłasza przerwę.
18:20 Przewodniczący obrad wznawia obrady.
Ad. 13
Podjęcie uchwał w sprawie.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt:
- uchwały w sprawie sprzedaŜy w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla
poprawienia warunków zagospodarowania posiadanych działek
W dyskusji głos zabrali:
Radny Jacek Grzywacz pyta czy przed podjęciem uchwały nie powinna być zrobiona
wycena.
Zastępca Wójta odpowiada, Ŝe wycena mogłaby zostać wykonana, ale w przypadku nie
podjęcia uchwały poniesiony koszt wyceny byłby zbędny.
Radny Jacek Grzywacz stwierdza, Ŝe na mapce widać drogę i pyta co z nią będzie.
Zastępca Wójta odpowiada, Ŝe w terenie tej drogi nie ma. MoŜe być ona zwyczajowa lub
gmina wystąpi o słuŜebność.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, 13
głosami za i 2 wstrzymującymi się przyjęli uchwałę.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt:
- uchwały w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego ZWiUK spółka z oo. z
siedzibą w Białych Błotach
W dyskusji głos zabrali:
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Radny Henryk Sykut pyta na jaki okres ta uchwała poprawi sytuację ZWiUK. Jest
przeciwny dokładaniu co miesiąc, pół roku lub co rok gminnych pieniędzy do spółki, która
powinna przynosić zyski.
Zastępca Wójta odpowiada, Ŝe ZWiUK ma 211 tys. długów i drugie tyle odsetek wobec
BRE leasing. BRE zgodziło się na układ i umorzenie odsetek w zamian za spłatę 211 tys.
Resztę ma spłacić ZWiUK.
Radny Henryk Sykut pyta czy to ostatni raz dofinasowujemy ZWiUK.
Zastępca Wójta nie chce się wypowiadać na ten temat, bo trudno jest przewidzieć sytuację
finansową ZWiUK w przyszłości.
Radna Gabriela śernicka pyta czy umorzenie jest zagwarantowane.
Zastępca Wójta odpowiada, Ŝe są takie ustalenia, ale warunkiem rozmów jest podjęcie tej
uchwały.
Radna Gabriela śernicka pyta czy moŜe lepszym rozwiązaniem jest upadłość ZWiUK
Zastępca Wójta odpowiada, Ŝe nie chce się wypowiadać na ten temat jako Zastępca Wójta.
Radny Jerzy Kasprzak uwaŜa, Ŝe gmina jest dla BRE wiarygodna i będzie głosował za
uchwałą.
Radny Zenon Paplaczyk przyznaje, Ŝe miał wątpliwości co do tej uchwały, ale obecnie
uwaŜa, Ŝe naleŜy ją podjąć, poniewaŜ nie moŜna przesądzać o upadłości czy sprzedaŜy
ZWiUK. Za miesiąc chciałby otrzymać informację o stanie ZWiUK.
Radny Jacek Grzywacz prosi o przedstawienie finansów ZWiUK. Ile na plusie a ile na
minusie w rachunkach za wodę.
Prezes ZWiUK stwierdził, Ŝe przedstawił bilans i wycenę na sesji w grudniu.
Radny Tomasz Pilch stwierdza, Ŝe jeśli takie sytuacje będą się powtarzać to jest przeciw
uchwale.
Radny Bartosz Lau nie zgadza się, Ŝeby w sytuacji gdy nie moŜna wykluczyć prywatyzacji
ZWiUK podwyŜszać kapitał tej spółki.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, 9
głosami za, 2 przeciw i 4 wstrzymującymi się przyjęli uchwałę.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt:
- uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z
mieszkańcami gminy Białe Błota w sprawie nadania statutów sołeckich
W dyskusji głos zabrali:
Zastępca Wójta zgłosił autopoprawkę zmieniającą termin z 7 na 14 dni
Radny Jacek Grzywacz zgłasza wniosek o głosowanie projektu bez czytania.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad wnioskiem. Radni w głosowaniu jawnym
jednogłośnie przyjęli wniosek.
Radny Jacek Grzywacz wnioskuje o wykreślenie słowa „oraz” z projektu uchwały.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad wnioskiem. Radni w głosowaniu jawnym
jednogłośnie przyjęli wniosek.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym,
jednogłośnie przyjęli uchwałę
Przewodniczący obrad przedstawił projekt:
- uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy Białe Błota na rok 2004
Przewodniczący obrad wnioskuje o czytanie tylko wykazu wydatków. Radni w głosowaniu
jawnym jednogłośnie przyjęli wniosek.
W dyskusji głos zabrali:
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Radny Leszek Wątorski pyta gdzie znajduje się punkt konsultacyjny AA, na którego
utrzymanie przekazane będzie 7 tys. 800 zł.
Radna Rady Powiatu Maria Płotkowska odpowiada, Ŝe w Przychodni Zdrowia.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, 11
głosami za i 4 wstrzymującymi się przyjęli uchwałę
Przewodniczący obrad przedstawił projekt:
- uchwały w sprawie nadania nazw ulicom
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym,
jednogłośnie przyjęli uchwałę.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt:
- uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
Radna Gabriela śernicka zwraca uwagę na zaznaczanie omawianych posesji w
załącznikach graficznych w kolorze.
Radny Jacek Grzywacz pyta po co gminie te 63 m2
Zastępca Wójta odpowiada, Ŝe przejęty grunt stanowi uzupełnienie drogi.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, 10
głosami za, 2 przeciw i 3 wstrzymującymi się przyjęli uchwałę.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt:
- uchwały w sprawie sprzedaŜy lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność
Gminy Białe Błota.
W dyskusji głos zabrali:
Pani Radca Prawny poinformowała, Ŝe decyzja Wojewody w sprawie uniewaŜnienia tej
uchwały
w świetle przepisów moŜe zostać zaskarŜona do Naczelnego Sądu
Administracyjnego.
Zastępca Wójta stwierdza, Ŝe Rada Gminy ma dwa wyjścia, albo podjąć nową uchwałę w tej
sprawie albo skierować sprawę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dodał, Ŝe 5
najemców czeka na zakup mieszkań i nie mogą uregulować spraw notarialnych.
Radny Henryk Sykut pyta czy są ustalone zasady przydziału mieszkań socjalnych.
Pani Radca Prawny stwierdza, Ŝe nie ma.
Pani Wiesława Kaczanowska stwierdza, Ŝe opracuje zasady przyznawania mieszkań
socjalnych.
Radny Zenon Paplaczyk zwraca uwagę, Ŝe naleŜy rozwiązać kwestię mieszkań
komunalnych w Zielonce jak najszybciej, bo moŜna ograniczyć moŜliwość wykupienia tych
mieszkań.
Zastępca Wójta obiecuje na następną komisję sprawdzić tą sprawę.
Radny Jacek Grzywacz pyta czy gmina moŜe sprzedać mieszkanie, które nie jest własnością
gminy.
Radna Gabriela Zernicka zwraca uwagę, Ŝe na projekcie radcy prawnego nie ma podpisu.
Pani Radca Prawny stwierdza, Ŝe zna treść projektu uchwały, ale nie zdąŜyła jej podpisać.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, 9
głosami za, 2 przeciw i 4 wstrzymującymi się przyjęli uchwałę.
Ad. 14
Przewodniczący obrad przedstawił wniosek Pana Tadeusza Grzeszczaka, który stanowi
załącznik do niniejszego protokołu, o zmianę w protokole z XIII Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad wnioskiem Pana T. Grzeszczaka.
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Radny Stanisław Marks przerywa głosowanie pytając dlaczego Przewodniczący Rady chce
wprowadzić Radę w przysłowiowe maliny. Stwierdza, Ŝe zawsze czyta protokoły przed
głosowaniem i wie za czym głosuje i, Ŝe od momentu przegłosowania protokołu juŜ nic i nikt
nie moŜe w protokole zmienić, poniewaŜ byłoby to naruszenie prawa.
Radny Jacek Grzywacz stwierdza, Ŝe nie ma takiego punktu w porządku obrad.
Pani Radca Prawny stwierdza, Ŝe zmiany w protokołach po ich przyjęciu są niezgodne ze
statutem gminy.
Radny Bartosz Lau stwierdza, Ŝe po przyjęciu protokołu nie moŜna wprowadzić do niego
zmian.
Przewodniczący obrad odwołuje głosowanie nad wnioskiem Pana T. Grzeszczaka.
Zastępca Wójta podpowiada radnym, Ŝe wniosek o zmianę w protokole moŜna przyjąć jako
apel Pani Barbary Paruckiej, w sprawie ostatniego protokołu.
Przewodniczący obrad zarządza głosowanie nad przyjęciem protokołu z XV Sesji Rady
Gminy Białe Błota. Rada Gminy 11 głosami za i 4 wstrzymującymi się przyjęła protokół z
XV Sesji Rady Gminy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe porządek obrad XVI Sesji Rady Gminy Białe Błota
został wyczerpany i zamyka obrady XVI Sesji Rady Gminy Białe Błota.
Na tym protokół zakończono.
Protokół zawiera 10 stron.

Protokołował:
Jacek Rakoczy
Referent

Sekretarz obrad:
Stanisław Marks
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