Wyłożono do wglądu dnia 29 marca 2013 r.
RGK.0002.3.2013
Protokół
z XXXV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się dnia 21 marca
2013 r., w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach, ul. Czysta 1 a.

Sesja trwała: od godziny 14:00 do 18:50
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Henryk Sykut
Sekretarz obrad: radna Aleksandra Lubońska
Protokolant posiedzenia: Natalia Zielińska
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W sesji udział wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Radni Gminy Białe Błota;
Wójt Gminy: Katarzyna Kirstein-Piotrowska;
Zastępca Wójta: Jan Jaworski;
Sekretarz Gminy: Anna Rywak;
Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota;
Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół z Gminy Białe Błota;
Sołtysi;
Zaproszeni goście;
Mieszkańcy Gminy Białe Błota.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXXV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie
quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
5. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie
międzysesyjnym:
a) Komisja Budżetu i Finansów;
b) Komisja Rewizyjna;
c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.
6. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie za 2012 rok, dotyczące funkcjonowania Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie ze
szczególnym uwzględnieniem działań Zespołu Interdyscyplinarnego.
8. Podjęcie uchwał:

1. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Białych Błotach za rok 2012 i przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok
2013;
2. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe
Błota;
3. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych;
4. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi;
5. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok;
6. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020, (projekt zostanie
przedłożony na posiedzeniach Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota);
7. w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta;
8. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przyłęki;
9. w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie
gminy na 2014 rok;
10. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białe Błota;
11. w sprawie odwołania Redaktora Naczelnego pisma samorządowego „Głos Białych Błot”
(dostarczona z materiałami na XXXIV Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota);
12. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Kolegium Redakcyjnego pisma samorządu gminy
Białe Błota – Głos Białych Błot (dostarczona z materiałami na XXXIV Sesję VI Kadencji Rady
Gminy Białe Błota);
13. w sprawie powołania Redaktora Naczelnego pisma samorządowego Gminy Białe Błota „Głos Białych Błot” (dostarczona z materiałami na XXXIV Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe
Błota);
14. w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota
9. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
14. Zakończenie obrad XXXV Sesji VI Kadencji.

Ad.1. Otwarcie XXXV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz
stwierdzenie quorum.
Przewodniczący RG Henryk Sykut otworzył XXXV Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota,
powitał wszystkich obecnych na sesji oraz stwierdził quorum przy obecności 15 radnych, Rada była
władna podejmować uchwały.
Ad. 2. Wybór Sekretarza obrad.
Przewodniczący RG złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury na sekretarza obrad radnej
Aleksandry Lubońskiej. Wniosek został zatwierdzony przy 15 głosujących „za”.

Ad.3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Marek Mikuła złożył wniosek o wprowadzenie do porządku
obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydawania pisma samorządu gminy Białe
Błota.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Kieroński złożył wniosek o wprowadzenie do
porządku obrad 4 projektów uchwał, a mianowicie w sprawie rozpatrzenia skargi radnej Marleny
Witkowskiej-Rypiny na działalność Wójta Gminy Białe Błota, w sprawie rozpatrzenia skargi
Redaktora naczelnego „Głosu Białych Błot” na działalność Wójta Gminy Białe Błota oraz dwóch
projektów zmieniających uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota
zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota.
Sekretarz Gminy Anna Rywak wniosła o wprowadzenie do porządku obrad sesji projekt uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzenia, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego w rejonie ulicy Betonowej w miejscowości Białe Błota.
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Sykut zaproponował, aby projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie wydawania pisma samorządu gminy Białe Błota umieścić w punkcie 8.11
porządku obrad, w związku z czym kolejne projekty ulegną przesunięciu. Projekt uchwały w
sprawie przystąpienia do sporządzenia, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego w rejonie ulicy Betonowej w miejscowości Białe Błota zaproponował jako punkt
8.16. Z kolei w sprawie rozpatrzenia skargi radnej Marleny Witkowskiej-Rypiny na działalność
Wójta Gminy Białe Błota nr RGK.0006.15.2013 jako punkt 8.17, w sprawie rozpatrzenia skargi
Redaktora naczelnego „Głosu Białych Błot” na działalność Wójta Gminy Białe Błota oznaczony nr
RGK.0006.18.2013 jako punkt 8.18, projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zlecenia
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe
Błota oznaczonej jako nr RGK.0006.16.2013 jako punkt 8.19 oraz projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na
działalność Wójta Gminy Białe Błota oznaczonej jako nr RGK.0006.17.2013 jako punkt 8.20
porządku obrad.
Przewodniczący RG Henryk Sykut poddał pod dyskusję wniosek Wiceprzewodniczącego Marka
Mikuły.
Radna Maria Wolsztyńska zaznaczyła, że projekt dotyczy wstrzymania wydawania pisma
samorządowego „Głos Białych Błot”. Radna przedstawiła swoją opinię w niniejszej sprawie, a
następnie złożyła wniosek o nie wprowadzanie przedmiotowej uchwały do porządku obrad.
Radna Marlena Witkowska-Rypina poprosiła o rozważenie wniosku p. Mikuły oraz złożyła
wniosek o wycofanie tego projekt z porządku obrad. Wniosła również o udzielenie głosu Redaktor
naczelnej Marzannie Kreja.
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: Wójt Katarzyna KirsteinPiotrowska, radna Marlena Witkowska-Rypina, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Marek Mikuła,
radna Maria Wolsztyńska, Redaktor naczelny „Głosu Białych Błot” Marzanna Kreja,
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Sykut.
Przewodniczący RG Henryk Sykut poddał pod głosowanie najdalej idący wniosek radnej Marii
Wolsztyńskiej o niewprowadzanie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie wydawania pisma samorządu gminy Białe Błota.
Rada Gminy 2 głosami „za” odrzuciła przedmiotowy wniosek.
Przewodniczący RG pod głosowanie poddał wniosek o wprowadzenie niniejszej uchwały do
porządku obrad, który Rada przyjęła 12 głosami „za, 2 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie projektu uchwały
przedstawiony przez sekretarza gminy.
Rada Gminy 15 głosami „za”, jednogłośnie przyjęła powyższą zmianę.
Pod głosowanie został poddany wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w
sprawie rozpatrzenia skargi radnej Marleny Witkowskiej-Rypiny na działalność Wójta Gminy Białe
Błota.
Rada Gminy 15 głosami „za”, jednogłośnie przyjęła powyższą zmianę.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie projektu uchwały
w sprawie rozpatrzenia skargi Redaktora naczelnego „Głosu Białych Błot” na działalność Wójta
Gminy Białe Błota.
Rada Gminy 15 głosami „za”, jednogłośnie przyjęła powyższą zmianę.
Przewodniczący RG poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie powodu
przesunięcia terminów rozpatrzenia skarg, a następnie poddał pod głosowanie wniosek o
wprowadzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota oznaczonej jako
nr RGK.0006.16.2013.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Kieroński wyjaśnił, iż Komisja ma wątpliwości,
co do pewnych kwestii w przedmiotowych skargach w związku z czym zwrócono się do radcy
prawnego o opinie prawne. Z powyższego wynika zmiana terminu rozpatrzenia.
Rada Gminy 15 głosami „za”, jednogłośnie wprowadziła powyższy projekt uchwały w punkcie
8.19 porządku obrad sesji.
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie projektu uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania
skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota oznaczonej jako nr RGK.0006.17.2013.
Rada Gminy 15 głosami „za”, jednogłośnie wprowadziła powyższy projekt uchwały w punkcie
8.20 porządku obrad sesji.
Przewodniczący RG Henryk Sykut poddał pod głosowanie cały porządek obrad wraz z
naniesionymi zmianami.
Rada Gminy 15 głosami „za” przyjęła porządek obrad.
Ad.4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący RG przedstawił informacje, dotyczące działań Rady Gminy w okresie
międzysesyjnym.
Ad. 5. Informacja Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w
okresie międzysesyjnym:
a) Komisja Budżetu i Finansów:
Radny Jacek Grzywacz jako Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie dot. prac
Komisji w okresie międzysesyjnym.

b) Komisja Rewizyjna:
Radny Andrzej Kieroński jako Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie dot. prac
Komisji w okresie międzysesyjnym.
c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska:
Radny Janusz Walczyński jako Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie dot. prac
Komisji w okresie międzysesyjnym.
d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu:
Radna Maria Wolsztyńska jako Przewodnicząca Komisji przedstawiła sprawozdanie dot. prac
Komisji w okresie międzysesyjnym.
Ad.6. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
Wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska poinformowała o działaniach w okresie międzysesyjnym.
Ad.7. Sprawozdanie za 2012 rok, dotyczące funkcjonowania Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie ze
szczególnym uwzględnieniem działań Zespołu Interdyscyplinarnego.
Powyższe sprawozdanie przedstawiła kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Beata
Przyborska.
Ad. 8. Podjęcie uchwał:
1. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Białych Błotach za rok 2012 i przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2013;
Projekt uchwały przedstawiła kierownik GOPS Beata Przyborska. Poprosiła o wprowadzenie
autopopoprawki, a mianowicie aby w dziale II ust. 5 lit. I zamiast „309 osób” wpisać „309
środowisk”.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Maria
Wolsztyńska wyjaśniła, iż przedmiotowa Komisja nie ma uwag do ww. projektu uchwały.
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie autopoprawkę zaproponowaną przez p. Przyborską.
Rada Gminy 15 głosami „za”, jednogłośnie przyjęła powyższą zmianę.
Następnie Przewodniczący Sykut poddał pod głosowanie cały projekt uchwały.
Rada Gminy Białe Błota 15 głosami „za”, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr RGK.0007.26.2013.

Przewodniczący Rady Gminy Henryk Sykut ogłosił 20 minut przerwy.

2. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota;

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Magdalena Wajchert zgłosiła autopoprawkę do
niniejszego projektu uchwały, tj. aby w § 11 pkt 11 słowo „należy” zamienić na słowo „można”.
Radny Dariusz Makowski zawnioskował, aby w § 3 ww. Regulaminu zapisać, że właściciele
nieruchomości „powinni” zapewnić utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości,
ponieważ obecny zapis wskazuje, iż „muszą” ww. zapewnić.
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska wyjaśniła, że zapis znajdujący się w projekcie uchwały
wynika z ustawy oraz, że był on konsultowany z nadzorem prawnym Wojewody.
Radny Jacek Grzywacz zgłosił, aby w § 16 ust. 2 pkt 4 niniejszej uchwały zwiększyć liczbę
dopuszczalnego utrzymywania na terenie jednej nieruchomości drobiu z 20 na 30 sztuk.
Radny Bronisław Balcerowski poruszył kwestię gołębi.
Pani Wajchert wyjaśniła, że gmina ma prawo de regulowania spraw związanych ze zwierzętami
gospodarskimi.
Radny Makowski podtrzymał swój wniosek.
Sołtys Białych Błot Maria Płotkowska poruszyła kwestię, zbyt rozległej deklaracji, z którą nie
poradzą sobie osoby starsze. Zaapelowała również, aby umowy z dotychczasowymi odbiorcami
odpadów były rozwiązane automatycznie, a nie żeby mieszkańcy musieli je wypowiadać.
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie autopoprawkę radnego Makowskiego.
Rada Gminy 1 głosem „za”, 4 „wstrzymującymi się” oraz 10 „przeciw” odrzuciła
zaproponowaną zmianę.
Pod głosowanie poddana została autopoprawka zgłoszona przez p. Wajchert.
Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 głosujących radnych zaakceptowała niniejszą zmianę.
Następnie pod głosowanie została poddana autopoprawka zgłoszona przez radnego Jacka
Grzywacza.
Rada Gminy 15 głosami „za”, jednogłośnie przyjęła zmianę.
Radny Balcerowski poruszył kwestię, dotyczącą tego, że powyższy Regulamin mówi jedynie o
selektywnej zbiórce odpadów, natomiast zadeklarować można także zbiórkę nieselektywną, o której
nie ma w nim zapisów.
Pani Magdalena Wajchert wyjaśniła, że powyższe określone jest w szczegółowym sposobie
odbierania odpadów.
Przewodniczący RG Henryk Sykut pod głosowanie poddał cały projekt uchwały wraz z
naniesionymi zmianami.
Rada Gminy 15 głosami „za” podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota.
3. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych;
Radna Marlena Witkowska-Rypina zawnioskowała, aby opracować program pomocy rodzinom
wielodzietnym. Zapytała, czy Wójt zamierza wziąć pod uwagę gospodarstwa domowe powyżej 4
osób?
Przewodniczący H. Sykut zważył na to, że słyszał o rozwiązaniu polegającym na tym, iż opłatę
naliczono za 5 osób, a powyżej już nie lub powyżej 5 osób niższa opłata.
Wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska wyjaśniła, że należy poczekać na złożenie deklaracji przez
mieszkańców, a następnie je przeanalizować.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Gminy 15 głosami „za”, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr RGK.0007.28.2013.
4. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Gminy 13 głosami „za” i 2 „wstrzymującymi się” podjęła uchwałę Nr RGK.0007.29.2013.
5. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok;
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Marek Mikuła w imieniu Komisji Budżetu i Finansów złożył
wniosek, aby dział 750 Administracja publiczna zmniejszyć się o kwotę 40 000,00 zł wydatki na
„Głos Białych Błot” i przesunąć je do działu inwestycji na oświetlenie w gminie, np. w Zielonce.
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Maria Wolsztyńska, Wójt
Katarzyna Kirstein-Piotrowska, radna Marlena witkowska-Rypina, radny Bronisław Balcerowski,
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Sykut, Sekretarz Gminy Anna Rywak.
Skarbnik Lucyna Krasulak wniosła o wprowadzenia autopoprawki w § 7 kwotę 3.525.052,00 zł
zmienić na 3.537.202,00 zł.
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie autopoprawkę skarbnika gminy.
Rada Gminy 14 głosami „za” i 1 „wstrzymującym „się” zaakceptowała niniejszą zmianę.
Przewodniczący H. Sykut poddał pod głosowanie zmianę zaproponowaną przez radnego Mikułę, a
mianowicie żeby kwotę 40.000 zł z dz. 750 przenieść do dz. 900-915.
Na powyższy temat wypowiedziała się radna Maria Wolsztyńska.
O godz. 16:35 Sesję opuścił radny Robert Baranowski w związku z czym na sesji obecnych
było 14 radnych.
Rada Gminy 11 głosami „za”, 2 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” przyjęła wniosek radnego
Marka Mikuły.
Przewodniczący Henryk Sykut pod głosowanie poddał cały projekt uchwały wraz z naniesionymi
zmianami.
Rada Gminy Białe Błota 11 głosami „za”, 1 „przeciw” i 2 „wstrzymującymi się” podjęła
uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
6. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020;
Skarbnik Lucyna Krasulak zawnioskowała, aby w WPF uwzględnić zmiany dokonane w
budżecie.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały z uwzględnieniem zmian
dokonanych w budżecie.

Rada Gminy 11 głosami „za, 1 „przeciw” i 2 „wstrzymującymi” się podjęła uchwałę Nr
RGK.0007.31.2013.
7. w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta;
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.
Radny Jacek Grzywacz wyjaśnił, że na Komisji było mówione, że wkład własny ma wynosić
15%, a w projekcie jest zapis 25%.
Skarbnik odpowiedziała, że wkład ma wynosić 25%.
Rada Gminy 14 głosami „za”, jednogłośnie podjęła powyższą uchwałę.
8. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przyłęki;
Radny Krzysztof Kocikowski zapytał, dlaczego rada ma nadać nazwę części ulicy, bo z
uzasadnienia wynika, iż część mieszkańców nie zgadza się na jej nadanie?
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Janusz Walczyński, radny
Jacek Grzywacz, sołtys Jerzy Kacprzak, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia
Komunalnego Andrzej Wiekierak, Przewodniczący Rady Gminy Henryk Sykut.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak
wyjaśnił, że droga jest prywatną drogą wewnętrzną, której właściciel wystąpił o nadanie
przedmiotowej nazwy. Wyjaśnił także procedurę podjętą przez urząd w przedmiotowej sprawie.
Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Janusz
Walczyński złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad przedmiotowego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Sykut poddał pod głosowanie wniosek o wycofanie
uchwały.
Rada Gminy 14 głosami „za”, jednogłośnie wycofała projekt z porządku obrad sesji.
9. w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie
gminy na 2014 rok;
Sołtys Maria Płotkowska zawnioskował, aby pozostawić fundusz sołecki na starych zasadach.
Sołtys Gabriela Żernicka zważyła na to, iż jest za tym aby przyjąć nowy fundusz, gdyż małe
sołectwa na tym zyskają.
Radny/Sołtys Jacek Grzywacz poprosił o przedstawienie symulacji wysokości środków, jakie
dostałyby sołectwa na nowych zasadach.
Radna Marlena Witkowska-Rypina złożyła wniosek o wypracowanie stanowiska przez sołtysów
w niniejszej kwestii. Zważyła także na to, że wniosek sołtys Gabrieli Żernickiej jest zasadny.
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: Wójt Katarzyna KirsteinPiotrowska, sołtys Jerzy Kacprzak, sołtys Maria Płotkowska, sołtys Mieczysław Wieczorek, sołtys
Mariusz Grządziela, sołtys Andrzej Szmytka, sołtys Tomasz Olejniczak, sołtys Jacek Grzywacz,
radny Dariusz Makowski, radna Marlena Witkowska- Rypina, Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Sykut.

Obecni na sesji sołtysi wypracowali stanowisko, aby fundusz pozostawić w dotychczasowej
formie, przeciw była sołtys Gabriela Żernicka.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie niewyrażenia
zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2014 rok.
Rada Gminy 14 głosami „za”, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr RGK.0007.33.2013.
10. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białe Błota;
Przewodniczący H. Sykut poddał pod głosowanie projekt ww. uchwały.
Rada Gminy 14 głosami „za” podjęła powyższą uchwałę.
11. zmieniająca uchwałę w sprawie wydawania pisma samorządu gminy Białe Błota.
Radna Marlena Witkowska-Rypina złożyła wniosek o udzielenie głosu Redaktorowi naczelnemu
„Głosu Białych Błot” Marzannie Kreja.
Redaktor naczelna Marzanna Kreja zrezygnowała z udzielonego jej głosu, poprosiła o
głosowanie nad uchwałą w sprawie odwołania bądź nie Redaktora naczelnego, gdyż projekt
uchwały, dotyczy jej osoby.
Wiceprzewodniczący RG Marek Mikuła wniósł o wprowadzenie autopoprawki do projektu
uchwały, tj. aby w uzasadnieniu po słowach „...i przeznaczenie ich na zadania inwestycyjne” po
przecinku dodać słowa „...budowa oświetlenia ulic na ternie gminy Białe Błota.”
W sprawie projektu uchwały głos zabrali również: radna Maria Wolsztyńska oraz radny Dariusz
Makowski.
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu zgłoszoną przez radnego
Mikułę.
Rada Gminy 11 głosami „za”, 1 „przeciw”, 2 „wstrzymującymi się” przyjęła powyższą zmianę.
Pod głosowanie został poddany cały projekt uchwały.
Rada Gminy 11 głosami „za”, 1 „przeciw”, 2 „wstrzymującymi się” podjęła uchwałę
zmieniającą uchwałę w sprawie wydawania pisma samorządu gminy Białe Błota
12. w sprawie odwołania Redaktora Naczelnego pisma samorządowego „Głos Białych Błot”;
W przedmiocie powyższego projektu uchwały głos zabrały: radna Marlena Witkowska-Rypina
oraz radna Maria Wolsztyńska.
Przewodniczący Henryk Sykut poddał pod głosowanie ww. projekt.
Rada Gminy 10 głosami „za” 2 „przeciw” i 2 „wstrzymującymi się” podjęła uchwałę w sprawie
odwołania Redaktora Naczelnego pisma samorządowego „Głos Białych Błot”.
W związku z podjęciem powyższej uchwały Wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska wniosła o
wycofanie z porządku obrad sesji uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru Kolegium
Redakcyjnego pisma samorządu gminy Białe Błota – Głos Białych Błot oraz w sprawie powołania
Redaktora Naczelnego pisma samorządowego Gminy Białe Błota - „Głos Białych Błot” jako

bezprzedmiotowe. Wyjaśniła, że na następną sesję zostaną one przygotowane w odpowiedniej
treści.
Przewodniczący Rady Henryk Sykut poddał powyższy wniosek pod głosowanie.
Rada Gminy 14 głosami „za” jednogłośnie wycofała uchwały z punktu 8.13 i 8.14 porządku
obrad.
13. w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota
Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Janusz
Walczyński wniósł o autopoprawkę do projektu uchwały, a mianowicie, aby załącznik nr 1
otrzymał brzmienie:
22.04.2013 godz. 14:30 1) Propozycje uchwał, 2) Utrzymanie cmentarza komunalnego w Białych
Błotach, 3) Stan dróg i koszty utrzymania po okresie zimowym z udziałem Wójta Gminy, Prezesa
ZWiUK oraz pracowników Urzędu;
20.05.2013 godz. 14:30 1) Propozycje uchwał, 2) Wywiązanie się z planów inwestycyjnych za rok
ubiegły, 3) Bezpieczeństwo na drogach z udziałem Wójta Gminy, pracowników Urzędu,
Kierownika posterunku policji.
24.06.2013 godz. 14:30 1) Propozycje uchwał, 2) Podsumowanie roku 2012 – Absolutorium z
udziałem Wójta Gminy i pracowników Urzędu.
Przewodniczący Rady Gminy H. Sykut poddał pod głosowanie ww. poprawkę.
Rada Gminy 14 głosami „za” przyjęła ww. zmianę.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Kieroński wniósł o autopoprawkę w załączniku 2
do uchwały, tj.
kwiecień: 1) Kontrola sołectw: Ciele, Zielonka, Trzciniec, Łochowo i Łochowice w zakresie
wydatkowania środków sołeckich; 2) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r.
maj: Analiza wykonania budżetu za 2012 r., 2) Absolutorium.
czerwiec: 1) Absolutorium, 2) Kontrola sołectw: Kruszyn Krajeński, Lisi Ogon, Murowaniec i
Prądki w zakresie wydatkowania środków sołeckich.
Radna Marlena Witkowska-Rypina zgłosiła swoją uwagę do powyższego planu pracy, a
mianowicie poprosiła o wskazanie konkretnych dat posiedzeń Komisji.
Radny Andrzej Kieroński wyjaśnił, że 2 tygodnie przed komisją będzie informował o jej terminie.
Zaznaczył również, że Komisja zawsze pracowała w taki sposób i była to decyzja prawie
wszystkich jej członków.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie autopoprawkę.
Rada Gminy 13 głosami „za”, 1 „przeciw” zaakceptowała zaproponowaną zmianę.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jacek Grzywacz odczytał zaproponowaną
autopoprawkę planu pracy Komisji, a mianowicie:
18.04.2013 godz. 14:30 1) zapoznanie się z wpłatami opłat targowych z terenu gminy Białe Błota,
2) zapoznanie się ze sprawozdaniem za I kwartał wykonania budżetu, 3) materiały na sesje.
20.05.2013 godz. 15:30 1) utrzymanie dróg za okres 2012 r i 2013 - rozliczone do 30 kwietnia, 2)
materiały na sesje.
20.06.2013 godz. 14:30 1) zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r., 2)
materiały na sesje.
Powyższa autopoprawka została poddana pod głosowanie przez Przewodniczącego RG.

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła ww. zmianę.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Maria
Wolsztyńska odczytała jako autopoprawkę plan pracy Komisji na II kwartał 2013 r.
09.04.2013 godz. 14:30 1) wizytacja wybranych obiektów sportowych (funkcjonowanie, oferta
zajęć dla mieszkańców), 2) Informacja dotycząca realizacji na terenie Gminy Białe Błota
programów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia, 3) sprawy bieżące.
23.04.2013 godz. 14:30 1) opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy, 2)
sprawy bieżące.
07.05.2013 godz. 14:30 Wizytacja wybranych świetlic wiejskich (działalność, oferta programowa,
frekwencja uczestników zajęć), 2) Analiza wykonania budżetu gminy w roku 2012, 3) Sprawy
bieżące.
21.05.2013 godz. 14:30 1) Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Gminy, 2) Sprawy
bieżące.
04.06.2013 godz. 14:30 1) Analiza dostępności usług medycznych dla pacjentów Centrum
Medycznego IKAR, 2) Propozycje organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, 3)
Analiza przeprowadzonych imprez kulturalnych i sportowych zgodnie z kalendarzem, 4)Informacja
o wynikach naboru dzieci do przedszkola "WRÓŻKA".
25.06.2013 godz. 14:30 1) Analiza wyników sprawdzianów kompetencyjnych w szkołach
podstawowych i gimnazjach, 2) Wykorzystanie środków finansowych zabezpieczonych w budżecie
na stypendia dla dzieci szczególnie uzdolnionych, 3) Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
Radny Andrzej Kieroński zawnioskował, aby nie wprowadzać daty ostatniego posiedzenia
Komisji.
Przewodnicząca Maria Wolsztyńska przychyliła się do ww. wniosku.
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany.
Rada Gminy 14 głosami „za” przyjęła zmianę planu pracy Komisji Oświaty.
Przewodniczący RG Henryk Sykut poddał pod głosowanie cały projekt uchwały wraz z
naniesionymi zmianami.
Rada Gminy Białe Błota 14 głosami „za” jednogłośnie podjęła uchwałę Nr RGK.0007.37.2013.
14. w sprawie przystąpienia do sporządzenia, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu położonego w rejonie ulicy Betonowej w miejscowości Białe Błota
Przewodniczący Rady Gminy poddał niniejszy projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy 14 głosami „za” jednogłośnie podjęła powyższą uchwałę.
15. w sprawie rozpatrzenia skargi radnej Marleny Witkowskiej-Rypiny na działalność Wójta Gminy
Białe Błota
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Kieroński.
Sekretarz Gminy Anna Rywak odczytała uwagi Wójta do powyższego projektu wskazując, iż
odpowiedzi na interpelacje radnej zostały udzielone, co w przedmiotowej skardze zostało
podważone.
Radna M. Witkowska-Rypina zaznaczyła, że Komisja uznała skargę za zasadną jednogłośnie.

Radny A. Kieroński poprosił o wprowadzenie autopoprawki w uzasadnieniu niniejszej uchwały, a
mianowicie słowo „złożona” zmienić na „złożoną”.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Marek Mikuła wskazał, aby § 2. miał następujące brzmienie:
„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy zobowiązując go do
przesłania skarżącej odpisu niniejszej uchwały.”
Wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska wskazała, że zmieniła się podstawa prawna, tj. został
ujednolicony Kodeks postępowania administracyjnego w związku z czym w podstawie prawnej
powinien być zapis „…art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.
U. z 2013 r. poz. 267)…”.
W pierwszej kolejności Przewodniczący RG poddał pod głosowanie poprawkę wskazaną przez
wójta.
Podczas głosowania nieobecny był radny Jacek Grzywacz w związku z czym głosowało 13
radnych.
Rada Gminy 13 głosami „za” przyjęła niniejszą zmianę.
Następnie Przewodniczący H. Sykut pod głosowanie poddał pod głosowanie zmianę § 2
niniejszego projektu.
Rada Gminy 13 głosami „za” zaakceptowała poprawkę.
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie zmianę zaproponowaną przez radnego Andrzeja
Kierońskiego.
Rada Gminy 13 głosami „za” przy 13 głosujących radnych przyjęła zmianę.
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Sykut pod głosowanie poddał cały projekt uchwały wraz z
naniesionymi zmianami.
Rada Gminy Białe Błota 13 głosami „za” przy 13 głosujących radnych podjęła uchwałę nr
RGK.0007.39.2013.
16. w sprawie rozpatrzenia skargi Redaktora naczelnego „Głosu Białych Błot” na działalność Wójta
Gminy Białe Błota
Przewodniczący RG wskazał, aby w projekcie uchwały zamieścić autopoprawki jak we
wcześniejszym projekcie, dotyczące podstawy prawnej oraz § 2.
Sekretarz Gminy Anna Rywak przedstawiła opinię Wójta w sprawie bezzasadności niniejszej
skargi.
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: p. Marzanna Kreja, Wójt
Katarzyna Kirstein-Piotrowska, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Kieroński,
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Marek Mikuła.
Wiceprzewodniczący RG wniósł o wycofanie niniejszego projektu uchwały z porządku obrad sesji
i ponowne przekazanie skargi do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Kieroński przychylił się do ww. wniosku.
Przewodniczący Henryk Sykut poddał wniosek o wycofanie uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy 12 głosami „za” i 1 „przeciw” wycofała uchwałę z porządku obrad Sesji.

Podczas głosowania nieobecny był radny Jacek Grzywacz.
17. zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania
skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota
Przewodniczący zgłosił o zmianę podstawy prawnej jak we wcześniej podjętej uchwale.
Rada Gminy 14 głosami „za” przyjęła niniejszą zmianę.
Następnie pod głosowanie został poddany cały projekt uchwały.
Rada Gminy 14 głosami „za” podjęła uchwałę nr RGK.0007.40.2013.
W głosowaniu brał udział radny Jacek Grzywacz.
18. zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania
skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota
Przewodniczący zgłosił o zmianę podstawy prawnej jak we wcześniej podjętej uchwale.
Rada Gminy 14 głosami „za” przyjęła niniejszą zmianę.
Następnie pod głosowanie został poddany cały projekt uchwały.
Rada Gminy 14 głosami „za” podjęła uchwałę nr RGK.0007.41.2013.
W głosowaniu brał udział radny Jacek Grzywacz.
Ad. 9. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
Radna Marlena Witkowska-Rypina wniosła o uzupełnienie odpowiedzi na interpelacje z
poprzedniej sesji, dotyczące linii autobusowej na trasie Bydgoszcz-Ciele-Przyłęki-Zielonka,
zaznaczyła, ze w protokołach z Komisji nie ma mowy o powyższym jak wskazał Wójt w swojej
odpowiedzi. Następna, dotyczyła zaś wynagrodzenia sekretarza w roku 2011 i 2012 za pełnieni
funkcji kierownika projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.
Radna Maria Wolsztyńska poprosiła o uzupełnienie odpowiedzi w sprawie spółki aglomeracyjnej,
a mianowicie czy gmina straciła 250.000 zł, podanie kosztów spółki i dlaczego projekt został
odrzucony?
Ad. 10. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Bronisław Balcerowski wniósł o opracowanie biuletynu informacji publicznej dla
mieszkańców opracowany przez urzędników, np. w sprawie realizacji inwestycji itp., np. raz na
kwartał.
Radna Marlena Witkowska-Rypina złożyła interpelacje na piśmie, stanowiące załącznik do
protokołu w sprawie oświadczenia majątkowego p. Mariana Wiśniewskiego oraz kosztów
kwalifikowanych i niekwalifikowanych w projekcie „Internet dla wszystkich – przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu.”
Radna Maria Wolsztyńska poruszyła problem funkcjonowania przychodni i spóźniania się
lekarzy. Zapytała również dlaczego została zwolniona p. Cieślik z Gminnego Centrum Kultury?
Radna Aleksandra Lubońska również poruszyła kwestię przychodni, a mianowicie ręczne
wypisywanie recept, spóźnienia lekarzy i ich niekompetentność. Poprosiła także o odśnieżanie ul.
Betonowej i Berberysowej.

Ad. 11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
W sprawie biuletynu Wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska wyjaśniła, że takowy ukaże się na
koniec kadencji, a obecnie przygotowywany jest w sprawie śmieci. W sprawie oświadczenia
majątkowego p. Wiśniewskiego odpowiedziała, że nie prowadził on działalności gospodarczej tylko
oświatową. W sprawie wynagrodzenia sekretarza odpowiedź zostanie udzielona pisemnie.
Odnośnie przychodni „IKAR”, wójt wyjaśniła, że kontroluje placówkę. Wskazała, iż problemy były
w pierwszych dniach funkcjonowania nowego podmiotu. Poinformowała także, że na jednego z
lekarzy przychodnia musi poczekać jeszcze miesiąc ze względu na jego dotychczasową pracę.
W sprawie zwolnienia p. Cieślik, dyrektor Gminnego Centrum Kultury Jarosław Zwoliński
wyjaśnił, że nie może ujawniać wszystkich szczegółów, natomiast została zwolniona z art. 52, gdyż
pewnych rzeczy nie można tolerować.
Od godz. 18:20 prowadzenie obrad sesji przejął Wiceprzewodniczący Rady Gminy Marek
Mikuła.
Ad. 12. Wolne wnioski i zapytania.
Sołtys Trzcińca Gabriela Żernicka poruszyła problem stanu dziurawej drogi powiatowej – ul.
Gminnej. Poprosiła również o równanie i odśnieżanie w miarę możliwości nieutwardzonych dróg w
sołectwie. Zapytała również, co z chodnikiem do bloku? Zaprosiła również wszystkich na
planowane zebranie wiejskie.
Mieszkaniec gminy p. Zenon Daczyński poruszył problem ośrodka, zapytał na jakiej podstawie
był wybrany IKAR? W sprawie likwidacji gazetki zapytał, czy będzie ona jeszcze wychodzić, gdyż
nie wszyscy mają dostęp do internetu.
Pani Marzanna Kreja podziękowała za współpracę poszczególnym członkom Kolegium
redakcyjnego „Głosu Białych Błot”. Zapytała, gdzie aktualnie zatrudniony jest p. Wiśniewski? Pani
Kreja poruszyła także kwestię składów węgla, a mianowicie możliwości karania przez policję.
Zadała także pytanie ilu radnych złożyło korekty oświadczeń majątkowych za 2011 w związku z
błędami wskazanymi przez Naczelnika Urzędu Skarbowego? Wypowiedziała się również w kwestii
zawieszenia wydawania pisma „Głos Białych Błot”.
Mieszkaniec Gminy, przedstawiciel Białobłockiego Stowarzyszenia Biznesu p. Ryszard
Piechociński zapytał, co było powodem podwyżki za wodę i ścieki i dlaczego są one co rok?
Radna Marlena Witkowska-Rypina zapytała, co stało się z majątkiem Gminnej Przychodni,
wskazała że oprócz 100.000 zł na koncie był jeszcze majątek personalny. Radna poruszyła również
wcześniej podjętą kwestię p. Wiśniewskiego oraz zatrudniania rodziny w poszczególnych
placówkach.
O godzinie 18:37 Sesję opuścił radny Jacek Grzywacz.
Radny Andrzej Kieroński podziękował wszystkim za współpracę przy przygotowaniach do
Festiwalu Tańca.
Ad. 13. Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
W sprawie ul. Gminnej w Trzcińcu, p. Andrzej Szmytka wyjaśnił, że zgłosi powyższe do Powiatu,
wskazał również, że nie każda droga może być odśnieżona jeżeli chodzi o drogi gruntowe.
Wójt Katarzyna Kirstein—Piotrowska odnośnie „Głosu Białych Błot” zaznaczyła, że została
podjęta uchwała i nie będzie wychodził. W sprawie składów węgla wyjaśniła, że policja już wie jak

może karać. W sprawie zapytania o majątek przychodni Wójt poinformowała, że ten który był w
NZOZ Elmed został przekazany NZOZ IKAR, wskazała że był problem z numerem telefonu,
natomiast został on rozwiązany. Odnośnie zatrudnienia synowej w placówce wyjaśniła, że została
ona zatrudniona dużo wcześniej zanim nią została.
W sprawie podwyżek wody Prezes ZWiUK Jerzy Mączko w pierwszej kolejności wyjaśnił, że
zostały one podjęte uchwałą Rady Gminy, natomiast po sprostowaniu powyższego przez radną
Marię Wolsztyńską, która poinformowała, że Rada odrzuciła zaproponowane stawki, poinformował,
że 21 stycznia br., został zatwierdzony wniosek o podwyżki.
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Sykut wyjaśnił, że po kontroli oświadczeń majątkowych
nie wskazano konieczności korekty, tylko uwzględnienie wskazań w przyszłych oświadczeniach
majątkowych.
Ad. 14. Zakończenie obrad XXXV Sesji VI Kadencji.
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Sykut zamknął posiedzenie XXXV Sesji VI Kadencji
Rady Gminy Białe Błota.
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