
1 
 

PROTOKÓŁ NR XX/2012 
z przebiegu obrad XX sesji Rady Miejskiej w Drobinie 

odbytej w dniu 08 listopada 2012 r. 
 

Sesja Rady Miejskiej w Drobinie rozpoczęła się o godz. 11.15. 
W obradach udział wzięło 13 radnych na ustawowy stan Rady 15, co stanowi 86,67%. 
Poza radnymi w sesji uczestniczyli: Burmistrz Miasta i Gminy Drobin Sławomir Wiśniewski, 
Sekretarz Miasta i Gminy Drobin Barbara Sowińska, Skarbnik Miasta i Gminy Drobin Maria 
Jeżewska, Kierownik Referatu Zdrowia Oświaty Kultury Małgorzata Klekowicka, Kierownik 
Referatu Rozwoju Gospodarczego Anna Grączeska, Radca Prawny Zbigniew Czerwiński, 
sołtysi wsi i przewodniczący osiedli Miasta i Gminy Drobin oraz goście zaproszeni.  
Listy obecności stanowią załącznik nr 1, 2 i 3 do protokołu. 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej w Drobinie tj. Nr XIX/2012  

z dnia 11 października 2012 r. 
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z działalności międzysesyjnej. 
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Wnioski i zapytania uczestników sesji. 
7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Drobin za rok szkolny 

2011/2012.  
9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 258/XLVIII/10 Rady Miejskiej w Drobinie  

z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów uchwał  
w zakresie dotyczącym działalności statutowej tych organizacji. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków 
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin 
na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania  Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin  
na  2013 rok”. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy placu w Łęgu Probostwie. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie procedury prac nad Wieloletnim Programem Inwestycyjnym 

Miasta i Gminy Drobin. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia.  
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 101/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie                 

z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta                      
i Gminy Drobin na lata 2012-2018. 

17. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2012   Nr 100/XII/2012  Rady 
Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 roku. 
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18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Drobin. 
19. Wolne wnioski. 
20. Zakończenie obrad. 
 
Do punktu 1-go: 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie Adam Zbigniew Kłosiński otworzył 
obrady sesji Nr XX Rady Miejskiej w Drobinie, przywitał radnych Rady Miejskiej  
w Drobinie, Burmistrza Miasta i Gminy Drobin Sławomira Wiśniewskiego, kierowników 
referatów, sołtysów wsi i przewodniczących osiedli Miasta i Gminy Drobin  

 
Następnie stwierdził prawomocność sesji do podejmowania uchwał. 
 
Do punktu 2-go: 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie przedstawił porządek obrad sesji  

Nr XX Rady Miejskiej w Drobinie. W związku z brakiem niezbędnych informacji  
i jednogłosną decyzją Komisji stałych Rady Miejskiej w Drobinie zgłosił wniosek  
o skreślenie z porządku obrad punktu 15stego w brzmieniu „Podjęcie uchwały w sprawie 
udzielenia poręczenia”. Następnie poinformował, iż zgodnie z art. 24h ust. 6 i ust. 12 ustawy  
z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.) analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych dokonują 
osoby, którym złożono oświadczenia majątkowe i w terminie do dnia 30 października  
każdego roku przedstawiają wyniki analizy radzie gminy, w związku z czym zgłosił wniosek 
o rozszerzenie porządku obrad o punkt 18sty w brzmieniu: „Informacja z dokonanej analizy 
danych zawartych w oświadczeniach majątkowych”. 

 
Uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie poddał pod głosowanie wniosek o skreślenie  
z porządku obrad punktu 15stego w brzmieniu „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia 
poręczenia”. 
Głosowanie: 
Za w/w wnioskiem głosowało 13 radnych, na 13 obecnych podczas głosowania (ustawowy 
stan Rady - 15 radnych).  
Ww. wniosek został podjęty jednogłośnie.   
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie poddał pod głosowanie wniosek o rozszerzenie 
porządku obrad o punkt 18sty w brzmieniu: „Informacja z dokonanej analizy danych 
zawartych w oświadczeniach majątkowych”. 
Głosowanie: 
Za w/w wnioskiem głosowało 13 radnych, na 13 obecnych podczas głosowania (ustawowy 
stan Rady - 15 radnych).  
Ww. wniosek został podjęty jednogłośnie.   
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Do punktu 3-go porządku obrad: 
   

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie poddał pod głosowanie przyjęcie 
protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej w Drobinie tj. Nr XIX/2012 z dnia 11 października 
2012 r. 
Uwag nie zgłoszono. 
Głosowanie: 
Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych, na 13 obecnych podczas głosowania 
(ustawowy stan Rady - 15 radnych). 
Protokół z ostatniej sesji Rady Miejskiej w Drobinie tj. Nr XIX/2012 z dnia 11 października 
2012 r. został przyjęty jednogłośnie.  
 
Do punktu 4-go porządku obrad: 

 
Burmistrz Miasta i Gminy Drobin Sławomir Wi śniewski złożył sprawozdanie                    

z działalności międzysesyjnej, które stanowi załącznik Nr 4  do niniejszego protokołu.  
 
Do punktu 5-go porządku obrad: 

 
Radny Stanisław Nowakowski: „mam pytania dwa. Pierwsze dotyczy Związku 

Gmin. Czy może Pan zdementować informacje, jakie uzyskałem, że Związek do obsługi 
odbioru śmieci z naszego terenu zaangażował 30 osób, 30stu pracowników. Sprawa druga  
z tym związana: czy została już ustalona jakaś sztywna stawka przewidywana od osoby 
podatku śmieciowego, zaproponowana dla gminy. I sprawa trzecie, Panie Burmistrzu, co tam 
z tym kawałkiem tego chodnika na ul. Polnej. To takie pytania i bardzo bym prosił  
o odpowiedź”. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie Andrzej Wawrowski:  „Panie 

Przewodniczący, Koleżanki i Koledzy radni, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo! Ja mam 
takie pytanie odnośnie równania dróg: czy jeszcze możemy na te równanie w tym roku liczyć 
i czy to będą jeszcze fundusze sołeckie, może nie wszystkie sołectwa posiadają te fundusze, 
czy to gmina też coś się dołoży do tego. To jest takie jedno podstawowe pytanie. Drugie 
pytanie to odnośnie tego naszego Orlika, bo jestem uczestnikiem, że tak powiem, gry  
w jeszcze piłkę i tam widzę takie niedociągnięcia: przede wszystkim, ta ścieżka, dotarcie  
do tego boiska po tej trawie, czy tam jest możliwość jakiegoś chodnika itd., bo tak obuwie itd. 
a idzie się po trawie, jak również, nie ukrywam, że tam jakieś miejsca parkingowe czy droga 
dojazdowa do samej szatni, bo tam jest naprawdę, obiektów jest bardzo duży, a obecnie jest 
tam tylko kupa błota, breja, no jeszcze jest sezon, za chwilę będzie zima, ale jeszcze 
korzystają i młodzi i starzy”. 

 
Więcej wniosków i interpelacji nie zgłoszono. 
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Do punktu 6-go porządku obrad: 
 

Sołtys sołectwa Kozłówko Ireneusz Makomaski – zapytał czy jest możliwość 
połączenia asfaltem drogi Kozłowo – Kozłówek. Podkreślił, że ta droga niszczeje i za chwilę 
nie będzie co ratować. 

 
Sołtys sołectwa Sokolniki Bogdan Górecki – poinformował, że w sołectwie powstała 

jakaś ścieżka i zapytał czy w związku z powyższym planuje się tam realizacje jakiejś gminnej 
inwestycji. Wyjaśnił, że wszyscy mieszkańcy sołectwa kierują takie zapytanie do sołtysa,  
a on nie posiada na ten temat żadnej wiedzy. 

 
Sołtys sołectwa Małachowo Daniela Zbyszyńska – również zapytała czy jest 

planowana praca równiarki na terenie gminy Drobin.  
 
Sołtys sołectwa Łęg Kościelny II Wioletta Lemanowicz – poinformowała, iż  

we wniosku o przyznanie funduszu sołeckiego na bieżący rok mieszkańcy zgłosili naprawę 
przepustu, odbyły się wstępne rozmowy ze spółką REMONDIS, ale prace jeszcze się  
nie rozpoczęły. Zapytała czy w najbliższym czasie przepust ten będzie remontowany.  

 
Sołtys sołectwa Cieszewko Ewa Tokarska poinformowała, iż w trakcie budowy 

drogi nie zostały wykonane wjazdy na pola, co jest dużym utrudnieniem dla rolników. 
 

Do punktu 7-go porządku obrad: 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin: „Pani Przewodniczący, Szanowna Rado! 
Pierwsze, Pan Nowakowski, zdementować informację, że jest 30stu pracowników 
zatrudnionych przez Związek – tak zdecydowanie dementuję, jest może trzech pracowników 
zatrudnionych, aczkolwiek jest przewidziane, że w następnym roku, kiedy ustawa będzie 
wchodziła w życie, to zwiększenie musi być, bo będzie obsługiwane trzynaście gmin, dlatego 
trzech pracowników na pewno nie da rady obsłużyć, a więc będzie sporo zwiększone 
zatrudnienie. Ale na ten moment, z tego co pamiętam, to tych młodych nowych ludzi to jest 
chyba trzech pod projekt śmieciowy zatrudnionych. My w budżecie na przyszły rok będziemy 
jeszcze przewidywali środki na to przedsięwzięcie, na wprowadzenie tej nowej ustawy, 
ponieważ podatek czy prawidłowo - opłata śmieciowa będzie wprowadzana dopiero  
od 1 lipca, czyli w momencie kiedy my będziemy poprzez Związek Gmin wprowadzać tę 
ustawę to jeszcze jako gminy będziemy musieli zabezpieczyć środki na funkcjonowanie 
Związku, bo będzie potrzebnych coraz więcej ludzi właśnie. Nie mam przy sobie, ale  
w biurze mam propozycje rozpisane, między innymi ile ludzi, ale musiałbym do nich sięgnąć 
bo nie pamiętam szczegółowych danych. Na pewno będzie to mniej niż 30ści osób,  
a na ten moment to jest trzy osoby. Ileś osób musi być, bo wprowadzenie nowej ustawy wiąże 
się z ogromem pracy, żeby to wszystko należycie przygotować. Stawki – stawek nie ma 
jeszcze ustalonych, jeszcze daleka droga do stawek, bo to trzeba porozstrzygać przetargi i 
wiele innych spraw ustalić, żebyśmy wiedzieli, jakie faktycznie koszty będą, czyli to będzie 
trochę na końcu zrobione, natomiast są różne odgłosy z zewnątrz, że niektóre miasta gminy 
już się przymierzały, rozrzut jest potężny: od 8 zł do 35 zł, ile u nas wyjdzie? Nikt w tej 
chwili nie jest w stanie przewidzieć. Oczywiście to są górne stawki, a w zależności od tego 
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czy zadeklarujemy recykling czy nie, czy będziemy wykonywali recykling czy nie, stawki 
będą niższe. Ale jak mówię, obecnie nawet nie próbuję określać jaka to może być suma.  

Na ulicy Polnej, to tak jak przejeżdżałem to mi się to przypomniana, ale 
rozproszyliśmy trochę pracowników: Zarząd dróg powiatowych prosił, aby przekierować 
naszych kilku pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych na drogę do Łęga  
do wycięcia przydrożnych krzewów, ponieważ tam Dyrektor chce dać maszynę do pocięcia 
tych krzewów i w związku z czym odesłaliśmy trochę ludzi. Również Stanisławowo nas 
prosiło, żeby na wykopki wesprzeć ich ludźmi i też tam czwórka ludzi jeździ, dlatego  
nie bardzo miałem teraz siły robocze żeby to zrobić, ale do zimy postaram się to naprawić, 
pamiętam, często tam jeżdżę i jak widzę to też wtedy kole mnie to w oczy. 

Równanie dróg. Tak naprawdę to dobrze się nie zaczęło równanie dróg, bo kiedy  
w końcu zdecydowaliśmy się wezwać równiarkę to na drugi dzień zaczęło padać i twierdzę, 
że w Kucharach tylko bałaganu narobiliśmy, bo ta droga, która porównaliśmy, świeża była, 
deszcz popadał i stan drogi zrobił się gorszy niż na tych drogach, które nie były równane. Ale 
równiarka cały czas u Pana sołtysa / radnego stoi i jak tylko poprawi się pogoda, nie będzie 
padał deszcz to równiarka zacznie pracę. Co do środków finansowych, to większość sołectw 
jakieś tam środki ma na równanie, czyli to będzie robione z tych środków, a jeżeli gdzieś 
zabraknie to poszukamy dodatkowych środków w budżecie, żeby nie pozostawić żadnego 
sołectwa bez równania dróg.  

Orlik. Zacznę od drogi dojazdowej. Drogę dojazdową mieliśmy zaprojektowaną, 
jednak z uwagi na to, że, Państwo pamiętacie, do Orlika powtarzaliśmy przetarg, z uwagi  
na to, że pierwszy wyszedł bardzo bardzo drogo, i rzeczywiście był przeprojektowany, 
skracaliśmy ten projekt i dopiero drugi przetarg wyszedł tańszy. Dlatego też Pan Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji złożył wniosek do Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego o budową tej drogi dojazdowej. Aczkolwiek ja twierdzę i mam pewne obawy 
czy powinniśmy tam tą drogę w ogóle budować, ponieważ twierdzę, że samochody 
powinniśmy stawiać pod stadionem, a nie wjeżdżać na stadion, stadion powinien być  
dla pieszych, ewentualnie dla rowerzystów, nawet z myślą o bezpieczeństwie. Ja proponuję, 
żebyśmy rzeczywiście zrezygnowali i teraz kiedy jest mokro i rozjeżdża się tą drogę, stawiali 
samochody wokół stadionu, tym bardziej, że jest miejsce. Natomiast ten chodnik, o którym 
mówi radny Wawrowski, faktycznie z Panem Dyrektorem mamy w planie zrobić, mamy już 
trochę kostki brukowej, tylko najpierw czekaliśmy na odbiór inwestycji, teraz trochę pogoda 
nie służy, nie mniej myślimy o tym i prawdopodobnie nie wiem czy zdążymy teraz na jesieni, 
czy na wiosnę zrobić ten chodnik, bo rzeczywiście ta trawa musiała się po prostu wydeptać. 

Pan Makomaski prosi o asfalt. Ja wiem, ja pamiętam, zgłosił to Pan również ponownie 
we wniosku do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego i nad tym Planem wraz z Rada 
będziemy siadali i dyskutowali w miesiącu listopadzie i grudniu. Jest taka propozycja, 
żebyśmy 20 grudnia br. kiedy będziemy uchwalali budżet na przyszły rok, żebyśmy również 
przyjęli Wieloletni Program Inwestycyjny, no i wtedy wspólnie z Radą będziemy decydowali. 
To są pieniądze, o które coraz ciężej, ale jest dokument, dobrze, że Pan sołtys pomyślał, żeby 
taki dokument złożyć, a więc nie zapomni się.  

Pan Górecki. To są badania geofizyczne, które maja na celu poszukiwanie różnych 
złóż. Szczegółów nie znam, mamy tylko informację, że takie badania będą robione,  
a więc to nie jest budowa gazociągu. Natomiast na bazie tego pytania chciałbym Państwa 
poinformować, kiedyś już o tym rozmawialiśmy, że jesteśmy w planie krajowym gazyfikacji 
gminy i jest projekt, aby do miasta Raciąż i do miasta Drobin doprowadzić gaz. Najciekawsze 
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jest to, że te pomysły co jakiś czas wzbudzają się, a później są zapominane, nie jest to nasz 
pomysł, nie będę się chwalił, że ja przykładam mocno do tego ręki, aczkolwiek przykładam  
w sensie takim, żeby stwarzać dobrą atmosferę, żeby umożliwi ć, min. jutro dosłownie 
przyjeżdżają na godz. 9tą przedstawiciele firmy, która będzie budowała i mamy podobno 
podpisać umowę na budowę gazociągu do Drobina, inwestycja ma być realizowana  
w przyszłym roku. To jest taka sensacyjna trochę informacja z przedwczoraj, dostaliśmy 
projekt jednej umowy, wczoraj już dostaliśmy drugi projekt poprawiony, Pan Mecenas  
już zdążył przeczytać go i już go zaakceptował. Także nie wiem na ile to będzie skuteczne, 
ale prawdopodobnie jutro podpiszę umowę na doprowadzenie gazu, na pewno nie ze środków 
gminy. Nie wiem jaki jest to system finansowania, oni twierdzą, że jest to program narodowy 
powiedzmy, gdzie maja doprowadzać gaz. Dokumentacja leży już kilka lat, a warunkiem jest 
podłączyć wszystkie większe instytucje. Tak że zobaczymy co będzie jutro, czy rzeczywiście 
podpiszemy umowę, ja liczę na to, że poważna firma przysłała propozycję więc podpiszemy, 
aczkolwiek dla mnie trochę niewiarygodne, że w przyszłym roku ten gaz może do nas 
dotrzeć, no ale miejmy nadzieję, że tak będzie. 

Ten przepust w Łegu, może był trochę odkładany, dlatego że z tego co widzimy jest 
tam początek rury, nie wiadomo co tam pod spodem jest, trzeba by tam przekopać cała drogę, 
a dopóki to jakoś funkcjonuje to z uwagi choćby na koszty odpycha się pewne rzeczy,  
bo jeżeli na wszystko nie ma, a nie zagraża to, że tak powiem, jakoś mocno, ponieważ  
jest to pierwsza rura wchodząca do drugiego rowu, troszeczkę skarpa oberwana. Mogę 
powiedzieć, że z uwagi na środki finansowe temat ten został trochę odepchnięty, może trochę 
zapomniany.  

W Cieszewku są zjazdy wybudowane zgodnie z dokumentacją, tak jak projektowano, 
tak jak rolnicy zgłaszali swoje potrzeby wtedy, tak zostało wybudowane. Jeżeli nie ma gdzieś 
zjazdu to trzeba na wniosek wsi ujmować to znowu w jakimś planie i dodatkowo to robić, ale 
już nie ujmiemy tego w plany budowy tej drogi, a tak naprawdę nie mogliśmy ingerować  
w budowę tej drogi przed odebraniem, później czekamy jeszcze na kontrolę z Warszawy, 
która będzie liczyła: tyle przepustów, tyle metrów bieżących asfaltu, tyle metrów pobocza  
i musi się wszystko zgadzać. Nie wolno nam ingerować w projekt unijny przed zakończeniem 
inwestycji. Także pamiętajmy o tych potrzebach na przyszły rok, bo jeżeli rzeczywiście  
nie ma wjazdu rolnik no to powinien mieć, to nie ulega wątpliwości, aczkolwiek tak jak do tej 
pory rolnik dojedzie przez czyjeś pole czy wspólne pole. Pamiętajmy o tym w przyszłym 
roku, aby ten problem jakoś rozwiązać. 

Na temat wiatraków to sam już nie wiem co powiedzieć, ponieważ te procedury u nas 
trwają, nie tylko u nas, bo u nas to tam tylko w małej części i też jestem lekko zaniepokojony 
tempem. Według mnie tempo jest niewystarczające, może firmie na większym tempie  
nie zależy, żeby to tak błyskawicznie u nas budować. Będą dzwonił i rozmawiał z firmą  
na temat tego dlaczego tempo w ostatnich miesiącach tak spadło, co oczywiście nie znaczy, 
że tam się nic nie dzieje.  

 
Radny Stanisław Nowakowski „Pan powiedział, że cena będzie zależeć od tego czy 

będziemy prowadzili recykling, czy to może chodzi o selekcję, a jeżeli o selekcję  
to czy to zależy od nas, bo jeżeli chodzi o selekcję to raczej musiałaby firma, która 
odbierałaby tą selekcję w jakiś sposób dać możliwość.  Tak więc chciałbym, żeby Pan krótko 
to wyjaśnił. 
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Burmistrz Miasta i Gminy Drobin: „chodzi o selekcję nie recykling, inaczej selekcję 
można nazwać recyklingiem, ale fachowym określeniem jest selektywna zbiórka odpadów  
i to zleży od mieszkańców, ten który powie, że ja nie chcę, ja nie będą, to wtedy będzie płacił 
górną cenę, natomiast jak określi, że tak, to dla tych, którzy będą prowadzić zbiórkę 
selektywną będzie cena niższa, preferencyjna, po to by zachęcała do zbiórki selektywnej. 
Firma ma obowiązek zapewnić tyle pojazdów, które zapewnią odbiór odpadów zmieszanych, 
zielonych i tych pochodzących z selekcji.  

 
Do punktu 8-go porządku obrad: 
 

Kierownik Referatu Zdrowia O światy Kultury Małgorzata Klekowicka  
przedstawiła szczegółową informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Drobin  
za rok szkolny 2011/2012 (stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu). 

 
Radny Rady Powiatu Płockiego Bogusław Jankowski „po tak wspaniałym 

wykładzie wygłoszonym przez koleżankę pozostało mi troszkę tylko informacji na temat 
powiatu. Pewnie będą to trochę nudne rzeczy, ale może niektórych z Państwa zainteresują. 
Jeszcze nie jest zatwierdzony budżet, ale mamy dochody przewidziane na ten rok łącznie 
92,794 mln zł. Jeżeli Państwo chcą wiedzieć z czego ten budżet głownie się konstruuje,  
to powiem tylko krótko tak: udział w wysokości do 10,25 % wpływów ze stanowiącego 
dochodu budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych  
na terenie naszego powiatu w kwocie 12,5 mln zł, może przełóżmy to na język inny, 108 tys. 
mieszkańców 15stu naszych gmin wpłaca do budżetu prawie 125 mln zł, z tego my dostajemy 
tylko 10%, mało, bo stosunek jest jeszcze gorszy jeżeli chodzi o udział w wysokości  
z wpływów stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych, tu mamy tylko udział 
w wysokości 1,4%. Proszę Państwa jest ogromna dysproporcja w dochodach powiatu, który 
jak mówię ma 108 tys. mieszkańców i miasta, które ma 120pare tysięcy mieszkańców,  
a tu budżet, nie wiem jaki maja na ten rok, ale w biegłym roku mieli 700parę milionów,  
jest to ośmiokrotnie wyżej niż my. Powiem teraz o wydatkach jakie czeka Powiat: nie wiem 
czy Państwo zdajecie sobie sprawę, że osoby bezrobotne, które są na terenie powiatu 
płockiego kosztują powiat płocki prawie 4,5 mln zł za opłacenie za nich składki zdrowotnej  
i innych rzeczy, również 70% naszego budżetu to jest oświata, to jest łączność i transport 
czyli drogi, także tego budżetu nie ma aż tak wiele. Natomiast ten budżet nie jest jeszcze 
zatwierdzony, więc nie będę dalej na jego temat mówił, powiem tylko jedną dobrą informację 
dla nas tutaj, akurat kolega Mariusz wyszedł, ale mam dobrą informację, ze udało nam się 
wynegocjować za Starostwem plac 1400 m nieodpłatnie działkę od nowego nabywcy, którym 
jest najprawdopodobniej firma Tesco, tam będzie zbudowany duży kompleks sklepów Tesco  
i dostaliśmy nieodpłatnie działkę w wysokości 1400 m i nieograniczony dostęp do parkingu, 
który wkrótce powstanie, także na pewno poprawią się warunki obsługi przy naszym 
Starostwie, jak sami Państwo wiedzie, często korzystacie, tam nie ma gdzie zaparkować, tam 
nie ma gdzie podjechać i dlatego te informacje mogę już dzisiaj przedstawić natomiast inne 
konkretnie, bo mamy zwiększenie i zaplanowane obligacje w wysokości 15 mln zł, jeżeli 
tylko Rada to zatwierdzi będziemy mogli w większym stopniu uczestniczyć w partnerstwie  
z gminami w budowie dróg, o co nam bardzo chodzi. Jak tutaj kolega Krzysi mi powiedział 
tak wspaniałe obiekty, które powstały na terenie gminy Drobin byśmy chcieli zbudować tu 
lepsze drogi żebyśmy do nich mogli dojeżdżać i rzeczywiście oglądać. Także jest się czym 
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pochwalić Panie Burmistrzu! Jestem zachwycony tym co się udało zrobić w szkołach  
i prosiłbym również o duże starania i Pana Przewodniczącego i całą Radę o te środki, a my 
jako Powiat będziemy tutaj wspierać. Dobrze się składa, bo zarówno i kolega Krzysiu  
i koleżanka Ela i Andrzej Samoraj jesteśmy w tej samej grupie, która ma tę władzę można 
powiedzieć na dzisiaj i będziemy się starali naprawdę gro środków kierować, te które są 
możliwe do osiągnięcia, jak również chcę tutaj powiedzieć, że obydwaj z Krzysiem 
reprezentujemy Powiatową Radę Zatrudnienia i udało się nam przy pomocy zabiegów  
dla niektórych osób pozyskać środki na staże, na tworzenie miejsc pracy, na otwieranie 
własnej działalności i tutaj na pewno wraz z Krzysiem służymy ogromną pomocą i czekamy 
na Państwa propozycje i zapytania, jeżeli ktoś by chciał odbyć staż czy spróbować znaleźć 
pracę to służymy tą pomocą i będziemy to robić dalej. Dziękuję”.  

 
Radny Ryszard Dylewski: „Szanowna Rado! Goście! Z uwagą śledziłem 

zaprezentowany przez Panią Kierownik materiał, myślę, że dużo pracy w to Pani włożyła  
i dziękujemy za to. Być może tak jak z tych głosów, których tu słuchałem, że w pewnym 
momencie wydawało się tutaj sołtysom, że za długo. Przypomnijmy sobie, Ci, którzy mieli 
możliwość bycia sołtysami wcześniej, że taka sesja trwała kilka godzin, gdzie informacje 
prezentowali dyrektorzy i to co Pani Kierownik zrobiła to jest naprawdę pigułka, pigułka jeśli 
chodzi o oświatę. Nie wiem, pewnie trudno byłoby włączyć na moment początek tej 
prezentacji, chodzi mi o wykorzystanie planszy pierwszej, a której jak pamiętamy gmina 
Drobin znajduje się na obrzeżu powiatu. Powiat kiedyś obejmowało Kuratorium, dzisiaj jest 
Delegatura w Płocku i im dalej było od Władzy tym gorzej było o środki na prowadzenie 
szkół. W 1999 roku samorządy przejęły oświatę i popatrzmy 13ście lat gonitwy, żeby nasze 
placówki mogły wyglądać na miarę potrzeb. Byliśmy gminą zapuszczoną jeżeli chodzi  
o materialną stronę obiektów oświatowych. I dzisiaj naprawdę z wielką satysfakcją przyjmuję 
jako były Dyrektor, obecnie szef Komisji Oświaty to co się w szkołach dzieje, że dzieci  
i młodzież mają coraz większe możliwości i przyjemność przebywania w obiektach. Niemniej 
jednak dziękując Panu Burmistrzowi, dziękując radnym naszym, że zechcieli te środki 
akceptować do wykonawstwa, dziękując Unii Europejskiej bo z jej środków też żeśmy 
skorzystali i chwała tu urzędnikom, że potrafili wykorzystać te środki, to mam takie dwie 
uwagi. Bo jak to mówią na pięknym czarnym garniturze widać każdą plamkę i w tej chwili 
jest taka sytuacja. Po pierwsze od strony wjazdu do naszej gminy placówką oświatowa, która 
jest widoczna, jedynie widoczna to jest Rogotwórsk, reszta jest na obrzeżach i teraz wszyscy 
goście, z którymi gdzieś tam się spotykam to mówią, że tam w tym Rogotwórsku tak mało 
jakoś w tych szkołach robicie i mimo, że tam nie ma tych dzieciaków dużo to jak nas widzą 
tak nasz piszą. Uważam, że na szkołę w Rogotwórsku teraz w kolejnym etapie powinno być  
i ogrodzenie itd., żeby ta szkoła była widoczna. I druga kwestia, która myślę  
jest do rozwiązania wspólnymi siłami i to bardzo szybko to jest ogrodzenie przy Zespole 
Szkół w Drobinie. Ta siatka, która pozostała jeszcze po mnie, tam były pewne remonty 
poczynione, ale nie spełnia swojego przeznaczenia. Ta zewnętrzna, tu chodzi o tą przy trakcie 
szkolnym i wtedy mamy już ten kompleks zapięty, jak to się mówi, z muszką pod tym 
wszystkim i same ręce już się składają, a jeszcze bardziej będą dziękowały za ten wysiłek 
Burmistrza, Władz oświatowych i naszych kolegów radnych. Proszę o rozwagę, wskazałem 
tylko dwie sprawy. I ostatnia kwestia to komentarz do wyników gimnazjalnych, czy szkoły 
podstawowej na sprawdzianie. Proszę Państwa! Słychać było pomruki, ale naprawdę wyniki 
te nie są złe na drobińskie warunki, na warunki gminy Drobin. Różne są przyczyny,  
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raz szkoła pikuje do góry nie wiadomo dlaczego i potem w dół przy tej samej kadrze, a więc 
gdzieś tym czynnikiem są uczniowie i środowisko rodzinne i to trzeba wiedzieć, ale dzięki 
temu, że programy, które szkoły teraz realizują za wielkie pieniądze, myślę w przyszłości 
przyniosą efekty i samo to pójdzie w górę przez pomoc dla uczniów. No i w podsumowaniu 
całkowicie już, myślę, że cała gmina jest i będzie szkołą przyjazną nauczaniu i edukacji. 
Dziękują”. 

 
Radny Mariusz Lewicki „Szanowni Państwo! Wysoka Rado! Ja mam takie może  

nie pytanie a wniosek do organu prowadzącego i do Pani Kierownik, aby przygotowała 
wykaz innych czynności i zajęć poszczególnych nauczycieli realizowane w ramach 
czterdziestogodzinnego tygodnia czasu pracy, wynikające z zadań statutowych szkoły  
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 litera a i drugi wykaz i prośba o przygotowanie 
nadgodzin w poszczególnych szkołach, jeżeli to się uda to z podziałem na przedmioty,  
ale jeżeli nie to tylko wykaz liczby nadgodzin. Dziękuję”. 

 
Burmistrz Miasta i Gminy Drobin:  „Szanowni Państwo! Pozwólcie, że jeszcze  

tę dyskusję trochę przeciągną  o oświacie, dlatego że uważam, że jest to temat bardzo 
poważny, bardzo ważki, a temat, twierdzę w naszej gminie, który dość dobrze prowadzimy. 
Chciałbym powiedzieć, że ta sesja jest w momencie takim dość znaczącym, ponieważ kończy 
pewien etap remontów, rozbudowy, wielkich inwestycji w naszej oświacie. Można jeszcze 
wiele rzeczy wskazywać i tutaj miał rację Pan Dyrektor, że można jeszcze w Rogotwórsk 
jakieś tam pieniądze wkładać, czy w środku, czy na zewnątrz, mimo że generalnie remont jest 
zrobiony, można jeszcze w Łęgu znaleźć słabe punkty w postaci rozszyfrowywania zaleceń 
Sanepidu o remoncie jednej czy dwóch łazienek, korytarzach, świetlicy gdzie posadzka stara, 
płytki jeszcze z lat 80siątych, które odpadają i trzeba by to zrobić, natomiast generalnie 
można powiedzieć, że to już tylko drobne rzeczy. Szanowni Państwo! Myśmy każdą 
placówkę w ostatnich sześciu latach remontowali i to w sposób taki generalny, można tak 
powiedzieć, bo wszędzie są zrobione termomodernizacje, wszędzie są porobione wymiany 
dachu, w większości zostało wymienione centralne ogrzewanie, łazienki, wiele obrazków 
widzieliśmy w postaci zdjęć i myślę, że tu możemy się w naszej gminie pochwalić tym, że 
wykorzystaliśmy wszystkie możliwości jakie w ostatnich 6-8 latach były na rynku 
finansowym w celu zdobycia środków na te remonty. Kiedy był Mazowiecki Instrument 
Wsparcia Inwestycji Gminnych Marszałka Województwa wtedy dostawaliśmy ciężkie 
pieniążki na remonty szkół w Cieszewie, w Rogotwórsku, w Łęgu, tu rozdzieliliśmy 
inwestycje na dwa lata tylko po to, żeby dwukrotnie zdobyć dofinansowanie. Potem przyszedł 
ten wielki program unijny Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego  
i jego środki unijne 4,5 mln zł zakres remontów, także tylko te dwa instrumenty dały nam  
ok. 6 mln zł inwestycji, do tego jakieś drobniejsze środki Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
który przeznaczał nam właśnie środki na remonty. I jeżeli czasami dyskutując, tutaj na sali 
słyszę głosy, że w jakiejś gminie jest to a u nas nie ma to ja bardzo chętnie i często się z tym 
zgadzam twierdząc, że nie ma żadnej gminy, która ma wszystkie problemy załatwione. 
Natomiast my musimy mieć tę świadomość, twierdzę i dumę, że oświata rzeczywiście jest  
u nas perełką, która została zaspokojona w maksymalnie wielkim stopniu. Ja twierdzę, że 
zrobiliśmy mistrzostwo świata w pozyskiwaniu środków w zasięgu inwestycji, bo do tych  
6 mln zł remontowojakiś to trzeba dołączyć i halę sportową, która służy szkole to jest kolejne 
3 mln zł, to jest Orlik, który służy również, no i dzięki temu możemy śmiało mówić, że inne 
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gminy, wiele gmin, bo są też takie jak i my – wzorcowe pod tym względem, mogą  
z zazdrością na nas patrzeć. W tym momencie chciałbym podziękować swym 
współpracownikom: pani Sekretarz, Pani Skarbnik, Pani Kierownik Referatu Gospodarczego, 
dzięki którym te pieniądze spłynęły, dzięki którym zostały zainwestowane, dzięki którym  
te pieniądze zostały rozliczone, bo to jest też sztuką rozliczyć tak, żeby potem nikt  
nie przyszedł i nie miał żadnych zastrzeżeń. Tak jak wyglądają nasze stołówki: w Łęgu,  
w Drobinie dzisiaj już, w Przedszkolu w Drobinie to rzeczywiście jest wzór do naśladowania, 
ta najwyższa półka, zakładam i twierdzę, że w niektórych renomowanych restauracjach tego 
nie ma. I tu wielkie ukłony dla Pana Kierownika Szymańskiego, który od Wojewody potrafił 
pozyskać wielkie pieniądze na wyposażenie tych stołówek. W tych trzech placówkach mamy 
już wszystko, oni mogą od świadczenia usług dla naszych dzieci poprzez bale sylwestrowe i 
inne bale organizować, bo wyposażenie jest tak bogate. Komputery, to chyba poza Drobinem 
jest już dobrze, w Drobinie jest trochę gorzej, ale i to co statystyki pokazywały, że najwięcej 
uczniów przypada na jeden komputer, ale miejmy nadzieję, że dzięki kolejnemu programowi 
w który teraz wchodzimy – Wykluczenie społeczne, znacząca ilość komputerów dojdzie  
i poprawi nam sytuację. A więc Proszę Państwa! Potrafmy się z tego cieszyć, bądźmy dumni, 
bo mamy argumenty, że to u nas dobrze funkcjonuje. Proszę Państwa! ja ze szkół jestem 
zadowolony, ale nie tylko dzięki własnej pracy, pracy swoich kolegów i koleżanek, ale przede 
wszystkim doskonałej pracy Dyrektorów i Rad Pedagogicznych, bo te szkoły naprawdę tętnią 
życiem, aktywnie uczestniczą w życiu publicznym swoich środowisk i Państwo Radni 
uczestniczycie w swoich środowiskach w różnych spotkaniach, festynach, że szkoły  
są otwarte na społeczeństwo, a to w Łęgu Festyn Pokoleń, a to w Rogotwórsku jakieś 
spotkanie z rodzicami, a to w Drobinie, a to w każdej szkole coś się dzieje i w każdej szkole 
w coraz większym stopniu uczestniczą rodzice i to jest podstawa do mówienia  
o jakimkolwiek sukcesie, bo kiedy szkoły zamknęłyby się same w sobie to one od razu są tym 
skazane na porażkę. Właśnie to nasze szkoły różni od tego co było lat temu dziesięć, że  
są otwarte i wszyscy tam chętnie chodzą, chodzimy i myślę, że będziemy chodzić. Wyniki  
w nauce to też nie jest do końca tak, że one są złe czy niezadowalające. Dobrze, że zawsze 
chcemy, żeby one były lepsze, bo gdybyśmy uznali pewnego dnia, że nas coś tam zadowala  
to byłby znowu pierwszy krok do jakiejś tragedii, bo znaczy że musielibyśmy się cofać w dół. 
Szkoły są otwarte na dyskusje, szkoły chętnie kupują nowe pomysły, nowe projekty  
i podnoszą poziom wiedzy uczniów poprzez dziesiątki programów, o których mowa była  
w prezentacji, a ja tylko powiem o dwóch „Śladami Pitagorasa” i „Przedszkole na dobry 
początek” to jest suma rzędu 5 mln zł, która w ciągu 2-3 lat zostały wydane po to żeby rozwój 
umysłowy naszych dzieci i poziom ich wiedzy zwiększać i myślę, że to się systematycznie 
zwiększa. Ostatni punkt to są przedszkola, poza budynkami to istotne jest to, że my dzisiaj 
zaproponowaliśmy w Drobinie, w Cieszewie, w Rogotwórsku wszystkim dzieciom, które  
są na terenie w wieku od 3 do 6 lat miejsce w przedszkolu i wszyscy chętni chodzą,  
nie chodzą tylko te dzieci, których rodzice nie chcę i dotyczy to 3-4latków, bo wiadomo,  
że 5-6latkowie to już w przedszkolach są. Jedyny problem mamy jeszcze trochę w Łęgu, 
miejsca trochę brakuje, bodajże jak dobrze pamiętam 13cioro dzieci dostało odmownie, 
ale to też tych młodszych, nie dotyczy to 5-6latków, które mają miejsca i korzystają z tego 
dobrodziejstwa. I znów możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy wyjątkową gminą, bo my 
wiemy jaka jest sytuacja dotycząca przedszkoli w wielkich miastach, gdzie ludzie używają 
różnych rozwiązań od znajomości poprzez różne inne rzeczy nie do powtarzania, żeby dostać 
się do przedszkola. Inne gminy, spójrzmy wokół, nie maja w ogóle przedszkola, albo dopiero 
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początkujące, albo niepubliczne, które inaczej kosztuje, a więc to jak Pan Dylewski 
powiedział, lata pracy, lata działań systematycznych konsekwentnych doprowadziły do tego 
stanu rzeczy. Chciałbym dołączyć się do podziękowań, które skierował Pan Dyrektor,  
i do radnych, którzy podejmują strategiczne najważniejsze decyzje w postaci chociażby 
przyznania środków, jak i przede wszystkim do Dyrektorów i całych Rad Pedagogicznych, bo 
twierdzę, że na ten sukces zapracowały. Dziękuję bardzo”. 

 
Kierownik Referatu Zdrowia O światy Kultury Małgorzata Klekowicka  „przy 

okazji tej sesji oświatowej w imieniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych chciałabym podziękować społeczności oświatowej za podejmowane działania 
w zakresie profilaktyki. Natomiast trzem szkołom w Drobinie, w Łęgu i w Cieszewie pragnę 
podziękować za udział i otrzymane nagrody w Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj trzeźwy 
umysł”.  

Następnie odczytała treść dyplomów i wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Drobin i 
Przewodniczącym Rady Miejskiej w Drobinie wręczyła dyplomy dyrektorom wyróżnionych 
placówek.  
 

Dyrektor Zespołu Szkół w Drobinie Bożena Woźniak „chcę skorzystać z okazji  
tak licznego zgromadzenia, ponieważ dopiero dzisiaj ustaliliśmy ostateczny termin  i pragnę 
poinformować, że jutro o godz. 9tej odbędą się uroczyste obchody Dnia Niepodległości  
w naszej szkole, z udziałem orkiestry i z udziałem kilkuset osobowego chóru, który  
na okoliczność Dnia Niepodległości się w szkole utworzył. Niebywała, naprawdę 
wzruszająca, poruszająca lekcja patriotyzmu przygotowana przez gimnazjalistów pod batutą 
Pana Bogdana Banaszczaka. Jeżeli tylko ktoś z Państwa dysponuje czasem, propagujcie  
i przybywajcie do szkoły, bo naprawdę warto. Młodzież w sobotę będzie na festynie 
firmowanym przez Pana Starostę w Płocku z częścią tego widowiska, naprawdę gorąco 
polecam i serdecznie do naszej szkoły zapraszam. Dziękuję bardzo”. 

 
Rada Miejska w Drobinie przyjęła informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy 
Drobin za rok szkolny 2011/2012. 
 
Do punktu 9-go porządku obrad: 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie przedstawił projekt uchwały 
zmieniającej Uchwałę Nr 258/XLVIII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 października 
2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi  
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów uchwał w zakresie dotyczącym działalności 
statutowej tych organizacji (stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu). Poinformował, 
iż w/w projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej  
w Drobinie. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.  
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Głosowanie: 
Za podjęciem w/w uchwały głosowało 13 radnych, na 13 obecnych podczas głosowania 
(ustawowy stan Rady - 15 radnych). 
Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr 258/XLVIII/10 Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów uchwał w zakresie 
dotyczącym działalności statutowej tych organizacji została podjęta jednogłośnie. 
 
Do punktu 10-go porządku obrad: 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie przedstawił projekt uchwały w sprawie 

określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego 
w ramach inicjatywy lokalnej (stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu). 
Poinformował, iż w/w projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe 
Rady Miejskiej w Drobinie. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.  
Głosowanie: 
Za podjęciem w/w uchwały głosowało 13 radnych, na 13 obecnych podczas głosowania 
(ustawowy stan Rady - 15 radnych). 
Uchwała w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację 
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej została podjęta jednogłośnie. 
 
Do punktu 11-go porządku obrad: 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie przedstawił projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia „Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin na 2013 rok z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego 
protokołu). Poinformował, iż w/w projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez 
Komisje stałe Rady Miejskiej w Drobinie. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.  
Głosowanie: 
Za podjęciem w/w uchwały głosowało 13 radnych, na 13 obecnych podczas głosowania 
(ustawowy stan Rady - 15 radnych). 
Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin na 2013 rok  
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” została 
podjęta jednogłośnie. 
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Do punktu 12-go porządku obrad: 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie przedstawił projekt uchwały w sprawie 

„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
Przeciwdziałania  Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin  na  2013 rok” (stanowi załącznik 
Nr 9 do niniejszego protokołu). Poinformował, iż w/w projekt uchwały został pozytywnie 
zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Drobinie. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.  
Głosowanie: 
Za podjęciem w/w uchwały głosowało 13 radnych, na 13 obecnych podczas głosowania 
(ustawowy stan Rady - 15 radnych). 
Uchwała w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania  Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin  na  2013 rok” 
została podjęta jednogłośnie. 
 
Do punktu 13-go porządku obrad: 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie przedstawił projekt uchwały w sprawie 

nadania nazwy placu w Łęgu Probostwie (stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu). 
Poinformował, iż w/w projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe 
Rady Miejskiej w Drobinie. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.  
Głosowanie: 
Za podjęciem w/w uchwały głosowało 13 radnych, na 13 obecnych podczas głosowania 
(ustawowy stan Rady - 15 radnych). 
Uchwała w sprawie nadania nazwy placu w Łęgu Probostwie została podjęta jednogłośnie. 

 
Do punktu 14-go porządku obrad: 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie przedstawił projekt uchwały w sprawie 

procedury prac nad Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Miasta i Gminy Drobin (stanowi 
załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu). Poinformował, iż w/w projekt uchwały został 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Drobinie. 
 

Radny Mariusz Lewicki - poinformował, iż według w/w projektu uchwały termin  
na zwracanie wypełnionych wniosków inwestycyjnych przez jednostki organizacyjne Miasta  
i Gminy Drobin został określony na dzień 31 października, dzisiaj podejmowana jest dopiero 
uchwała w sprawie procedury prac nad Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Miasta  
i Gminy Drobin, a jest już 8 listopada, w związku z czym prosił o wyjaśnienie jak powyższa 
kwestia będzie funkcjonowała w bieżącym roku skoro termin na składanie wniosków  
już minął. 
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Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Anna Grączeska: „do chwili 
podjęcia w/w projektu uchwały obowiązuje stara uchwała, w której było zapisane, że termin 
składania wniosków upływa z dnia 31 marca. W/w projekt uchwały będzie kasował 
poprzednią uchwałę Rady Miejskiej w Drobinie podjętą w powyższej kwestii’. 

 
Burmistrz Miasta i Gminy Drobin  wyjaśnił, iż inwestycje ujęte w Wieloletnim 

Programie Inwestycyjnym, które nie zostały dotychczas zrealizowane zostaną przepisane  
do projekty WPI, który będzie podejmowany do końca bieżącego roku. Podkreślił, że 
powyższe inwestycje będą  ujęte ewentualnie na inne lata.  

 
Radny Błażej Staniszewski zakwestionował to, że w Wieloletnim Programie 

Inwestycyjnym nie ma ujętej przebudowy drogi w Dobrosielicach.  
 
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Anna Grączeska wyjaśniła, że  

na dzisiejszej sesji podejmowana będzie uchwała w sprawie procedury prac nad Wieloletnim 
Programem Inwestycyjnym Miasta i Gminy Drobin, a nie sam plan, co należy całkowicie 
rozgraniczyć.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.  
Głosowanie: 
Za podjęciem w/w uchwały głosowało 13 radnych, na 13 obecnych podczas głosowania 
(ustawowy stan Rady - 15 radnych). 
Uchwała w sprawie procedury prac nad Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Miasta  
i Gminy Drobin została podjęta jednogłośnie. 

 
Do punktu 15-go porządku obrad: 

 
Skarbnik Miasta i Gminy Drobin  przedstawiła projekt uchwały  zmieniającej 

uchwałę Nr 101/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2012-2018 (stanowi 
załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu).  

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie Andrzej Wawrowski:  „Panie 

Przewodniczący! Koleżanki i koledzy radni! Panie Burmistrzu! Pani Skarbnik! Ja mam takie 
główne pytanie odnośnie kwoty w wydatkach tj. „Modernizacja źródeł ciepła na terenie 
Miasta i Gminy Drobin – Likwidacja CO2” jest to kwota 62 tys. zł i chciałbym dowiedzieć 
się na co ta kwota jest potrzebna obecnie już, to jest raz, a dwa z tego co obecnie słyszę,  
Pan Burmistrz mówił dzisiaj na sesji, że podpisuje umowę z firmą, która ma nam dostarczyć 
gaz i teraz czy to nie koliduje z tą kotłownią, no bo teraz okaże się, że jeśli taka umowa 
zostanie podpisana z firmą, jak to się mówi, krzak, a składamy o dofinansowanie na projekt 
„Modernizacja źródeł ciepła” to jest to dziwne i każdy patrzyłby na to po prostu, że mija się 
to z celem. Ale główne pytanie to jest zwiększono wydatki w kwocie 62 tys. zł i chciałbym 
wiedzieć na co te wydatki w tej chwili potrzebne są, czy to jest projekt czy nie wiem co to 
jest”. 
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Skarbnik Miasta i Gminy Drobin:  „dokonano zwiększenia wydatków majątkowych 
ze względu na to, że na ostatniej sesji przez nieuwagę mamy, że dochody bieżące są mniejsze 
niż wydatki bieżące, dlatego nie mogłam w inny sposób tego zrobić tylko musiałam  
z bieżących wydatków z ochrony środowiska przenieść środki na inwestycje, która jest tak 
naprawdę w trakcie realizacji, dlatego ta kwota jest przeniesiona, na pewno nie będzie ona 
wydatkowana, tak jak Państwo wiecie fundusz ochrony środowiska nie zawsze mamy 
wykonany w 100%, dlatego tu jest tylko plan, żeby dochody bieżące były chociaż trochę 
większe od wydatków bieżących”. 

 
Burmistrz Miasta i Gminy Drobin ; „myślę, że ewentualna budowa gazociągu  

nie koliduje z modernizacją kotłowni, bo to kto jakim paliwem opala to zależy od niego 
samego, tak jak i od nas, tak i od spółdzielni, każdy wybiera tańsze źródło. Póki co węgiel, 
zrębki, na które mamy zaprojektowaną kotłownię jest dużo dużo tańszym źródłem ciepła  
od gazu, dlatego twierdzę, że w przewidywalnej przyszłości nie nastąpią różnice, że raptem 
gaz stanie się tańszy, mimo tych informacji, że Gazprom gdzieś tam obniżył 10% - 15% ceny. 
Natomiast gazyfikacja, o której wcześniej mówiłem będzie szła obok nas, ale głównym 
nastawieniem inwestora jest to, aby gaz dostarczyć i sprzedać go największym odbiorcom. 
Największymi odbiorcami są niewątpliwie Zakłady Mięsne OLEWNIK i tu wiem, że 
kierowano pytanie do Zakładów Mięsnych i o ile wiem Zakłady odpowiedziały negatywnie, 
że mają tańsze źródło opalania, a mimo wszystko inwestycja idzie. Także ja nie potrafię zbyt 
głęboko analizować ponieważ, jak powiedziałem otwarcie nie mam wiele informacji. 
Natomiast nasze przedsięwzięcie już ma dofinansowanie w wysokości 70% i zabezpieczy 
nasze główne potrzeby, Spółdzielni mieszkaniowej na ul. Padlewskiego, zabezpieczy Zespół 
Szkół w Drobinie, który ogrzewa się jednym z najdroższych paliw, bo przecież olejem 
opałowym i zabezpieczy blok na ul. Płockiej, który ma również najdroższe paliwo w postaci 
oleju opałowego, czyli że tu będą dla mieszkańców, czyli dla odbiorców i dla nas znaczące 
oszczędności. Orlik ma na razie ogrzewanie elektryczne i musielibyśmy ewentualnie 
inwestować w nowy system, co jest przyszłościowo możliwe. Projekt przewiduje jakąś 10% 
rezerwę, natomiast nie chcieliśmy na początek więcej podłączać, bo najpierw chcemy 
podłączyć to co na pewno można i potem zobaczyć jakie są rezerwy i czy one będą 10% czy 
może 20%, bo to okaże się dopiero później. Bo jeżeli będą większe rezerwy to może 
będziemy chcieli podłączyć i Urząd Gminy i coś jeszcze”.  

 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.  
Głosowanie: 
Za podjęciem w/w uchwały głosowało 13 radnych, na 13 obecnych podczas głosowania 
(ustawowy stan Rady - 15 radnych). 
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 101/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 
2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2012-
2018 została podjęta jednogłośnie. 
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Do punktu 16-go porządku obrad: 
 
Skarbnik Miasta i gminy Drobin  przedstawiła projekt uchwały zmieniającej 

Uchwałę Budżetową na rok 2012   Nr 100/XII/2012  Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 28 grudnia 2011 roku (stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu).  
 
Uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.  
Głosowanie: 
Za podjęciem w/w uchwały głosowało 13 radnych, na 13 obecnych podczas głosowania 
(ustawowy stan Rady - 15 radnych). 
Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2012 Nr 100/XII/2012  Rady Miejskiej  
w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 roku została podjęta jednogłośnie. 
 
Do punktu 17-go porządku obrad: 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie „następny punkt to jest podjęcie 

uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Drobin. Tak jak obiecałem koleżankom  
i kolegom radnym na poprzedniej sesji są przygotowane dwa projekty uchwał, o których 
mówiliśmy. Pozwólcie, że w jednym zdaniu podzielę się swoim przemyśleniem na ten temat, 
nad sensownością tego. Dlatego, że jeżeli podejmiemy jeden z dwóch przedstawionych 
projektów uchwał to ona wejdzie w życie dopiero w styczniu, po ukazaniu się  
w Mazowieckim Dzienniku Wojewódzkim, w grudniu będziemy zatwierdzali nowy projekt 
Statutu, to czy widzicie sens podejmowania tej uchwały czy nie na jeden miesiąc – nie wiem, 
zostawiam to waszej ocenie i bardzo proszę teraz o ewentualne wnioski”. 

 
Radny Stanisław Nowakowski powiedział, że to co kiedyś na sesji zaprezentował 

radny Lewicki powinno być podstawą do usunięcia kwestionowanego zapisu Statutu Miasta  
i Gminy Drobin. Wyraził słowa zdziwienia, że na siłę ktoś chce podejmować inne kroki. 
Podsumowując powiedział, że jest za pozostawieniem kwestionowanego zapisu na jeszcze 
miesiąc pod warunkiem, że nie będzie go w nowym projekcie Statutu.  

 
Sekretarz Miasta i Gminy Drobin wyjaśniła, iż tego zapisu nie ma w nowym 

projekcie Statutu Miasta i Gminy Drobin. 
 
Radny Stanisław Nowakowski w związku z powyższym złożył wniosek o skreślenie 

z porządku obrad dzisiejszej sesji punktu 17 w brzemieniu: „Podjecie uchwały w sprawie 
zmiany Statutu Miasta i Gminy Drobin”. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie Andrzej Wawrowski:  „są 

przygotowane uchwały, stworzyliśmy te uchwały, składaliśmy wnioski, a teraz odstępujemy 
od głosowania? Dla mnie to jest trochę dziwne. Niezależnie kiedy ten Statut nowy będzie 
przegłosowany i wdrożony w życie, to ja uważam, że skoro są te dwie uchwały to proszę 
bardzo, głosujmy je. W końcu wychodzi na to, że ktoś nad czym pracuje, a jest to po prostu 
bez sensu. Dziękuję”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie „bez sensu to będzie wtedy, jeżeli 
będziemy mieli sytuację taką, że dwie uchwały w jednym czasie wejdą w życie, uchwała  
o której dzisiaj my decydujemy i nowy Statut”.  
Następnie poddał pod głosowanie wniosek radnego Nowakowskiego w sprawie skreślenia  
z porządku obrad dzisiejszej sesji punktu 17 w brzemieniu: „Podjecie uchwały w sprawie 
zmiany Statutu Miasta i Gminy Drobin”.   
Głosowanie: 
Za w/w wnioskiem głosowało 9 radnych, 3 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu, na 13 
obecnych podczas głosowania (ustawowy stan Rady - 15 radnych). 
W/w wniosek został przyjęty większością głosów. Punktu 17 porządku obrad dzisiejszej sesji 
w brzemieniu: „Podjecie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Drobin” został 
skreślony. 
 
Do punktu 17-go porządku obrad: 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie przedstawił informację z analizy 

danych zawartych w oświadczeniach majątkowych radnych Rady Miejskiej w Drobinie  
za rok 2011 dokonanej przez: 
� Wojewodę Mazowieckiego (stanowi załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu), 
� Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku (stanowi załącznik Nr 15 do niniejszego 

protokołu), 
� Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płońsku (stanowi załącznik Nr 16 do niniejszego 

protokołu), 
� Przewodniczącego Rady Miejskiej w Drobinie (stanowi załącznik Nr 17  

do niniejszego protokołu). 
 

Do punktu 18-go porządku obrad: 
 

Radny Stanisław Nowakowski odniósł się do wypowiedzi radnego Rady Powiatu 
Pana Jankowskiego i powiedział, że „partycypując w budowie drogi powiatowej jesteśmy 
zmuszani do budowy nie naszej drogi. Oni zmuszają nas do partycypowania w połowie 
kosztów budowy drogi ale tej wskazanej przez siebie. Proszę żeby mi Pan wytłumaczył 
dlaczego jest to takie zmuszanie po linii partyjnej, a nie pozwolenie do samo gospodarowania 
swoimi środkami. I to będzie tyle co chciałem powiedzieć Panu radnemu. Mam jeszcze jedną 
sprawę Panie Przewodniczący! podczas przerwy kiedy wyszedłem z sali zostałem 
zaatakowany przez Panią, która złożyła pismo z prośbą o poręczenie, no i padły słowa  
na Pana, na Burmistrza, ich nie da się publicznie powtórzyć. Więc Pani powiedziała mi, że jej 
sprawa przez gminę jest znana od kwietnia, że tu są złożone wszystkie dokumenty, a dopiero 
wczoraj dostała pismo o uzupełnienie, że to jest jakoś pod patronatem Starostwa, że to jest 
pod patronatem Pani Sierockiej, że to poręczenie jest tylko gwarancją na jeden rok, że tych 
pieniędzy nie dostaje do ręki tylko są wpłacane na konto spółdzielni. I teraz chciałem prosił  
o wyjaśnienie czy tę sprawę wałkuje się u nas w gminie od kwietnia i czy wszystkie te 
warunki, o których mówiła ta Pani są prawdziwe, bo jeżeli są faktycznie prawdą  to to że 
nasze decyzje spowalniają powstanie tej spółdzielni i ograniczają możliwość samo 
zatrudnienia sporej grupy ludzi byłoby trochę tak nie ładnie i czy żeśmy zostali tak 
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niedoinformowani, spłyciliśmy sprawę, czy nie ma żadnego zagrożenia. Chciałbym żeby mi 
ktoś tę sprawę wyjaśnił, bardzo proszę”.  

 
Sekretarz Miasta i Gminy Drobin poinformowała, iż faktem jest, że zainteresowana 

pod koniec czerwca rozmawiała z naszym Mecenasem w tej sprawie, później złożyła pismo, 
ale w nim brak jest podstawowych informacji, chociażby co to ma być za spółdzielnia, czym 
będzie się zajmowała. Poinformowała, że zostało wystosowane w tej sprawie pismo, a jeżeli 
zainteresowanej bardzo zależało mogła również pojawić się wcześniej w Urzędzie  
i monitorować swoją sprawę.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie „jeżeli ktoś odebrał pismo to podpisał 

zwrotkę i przekazał tę wiadomość zainteresowanej i można było zadzwonić i powiedzieć, że 
jest taka czy inna sytuacja. Nie zmienia to faktu, że dokumentów tych byśmy nie mieli  
i po prostu odkładamy to, nie to że nie chcemy udzielić pomocy tej Pani, będziemy o tym 
dyskutować na następnej sesji, gdy wpłyną te dokumenty i nie sądzę, żeby termin zwłoki 
wynikający z tego tytułu, wynoszący dwa tygodnie, cokolwiek tutaj zmienił i doprowadził  
do tego, że ta spółdzielnia nie powstanie, dlatego że zainteresowana jest tylko jednym  
z członków tej spółdzielni. Także uważam, że na następnej sesji, a właściwie na komisjach 
będziemy mieli już komplet dokumentów, na podstawie których będziemy mogli podjąć taka 
czy inną decyzję”. 

 
Radny Ryszard Dylewski powiedział, że należy dyskutować również nad tym, że 

może to być otwarcie puszki Pandory, gdyż jeżeli Rada udzieli jednej osobie takiego 
poręczenia to otwieramy drogę dla wszystkich, a nie są to małe pieniądze i może okazać się, 
że w przyszłorocznym budżecie będziemy musieli zabezpieczyć spore środki na ten cel.   

 
Pan Marek Kacprzak poinformował, iż od kilku lat on i właściciele dwóch 

sąsiadujących posesji mieli problem ze zbyt niskim ciśnieniem dostarczanej wody,  
a w ostatnim okresie tak spadło ciśnienie wody, że woda nie mogła być pobierana 
jednocześnie nawet na dwóch z tych trzech posesji, w związku z czym w dn. 05.09.2011 r. 
złożył formalny wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie z prośbą o załatwienie 
sprawy. Wyjaśnił, iż w odpowiedzi otrzymał tylko pismo z informacją, że sprawa została 
przekazana do Spółki REMONDIS, a spółka uchyliła się od usunięcia awarii pisząc, że 
powinna być usunięta przez właścicieli i na ich koszt, podając przy tym nieprawdziwe 
informacje. Następnie powiedział, iż skierował do Urzędu ponowny wniosek o interwencje  
w sprawie, podając stan faktyczny i stwierdzone przez fachowców przyczyny 
niedostatecznego ciśnienia i przepływu wody do w/w posesji, ale Urząd odpowiadając 
wyjaśnił, że należy we własnym zakresie dochodzić od zarządcy wodociągów usunięcia 
usterki. Podkreślił, i ż wobec powyższego złożył do spółki reklamację z prośbą o obniżenie 
rachunków za wodę do czasu usunięcia awarii, poinformował o tym fakcie również Urząd, ale 
niestety nie uzyskał odpowiedzi od spółki, co powinno nastąpił w ciągu 7 dni – zgodnie z 
obowiązującym Regulaminem, Urząd też pozostał bierny. Powiedział, że w tej sytuacji po 
otrzymaniu kolejnego rachunku za wodę w pełnej wysokości, przy nadal nie usuniętej awarii, 
po wystąpieniu z kolejnym pismem reklamacyjnym, przekazanym również do Urzędu, 
postanowił uiszczać tylko połowę naliczanej kwoty za wodę, gdyż usługa była świadczona 
niewłaściwie, licząc też że zainteresuje zarządcę wodociągów i Urząd swoim problemem. 
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Następnie poinformował, iż w dniu 07 maja br. pracownik spółki przeprowadził pomiar 
ciśnienia wody na w/w posesjach stwierdzając awarię, w dniu 10 maja drugi usiłował 
wymusić na właścicielach w/w posesji poniesienie kosztów usunięcia tej awarii, a wyniku 
stanowczej odmowy w dniu 18 maja firma usunęła awarię. Wyjaśnił, iż do tej pory spółka nie 
ustosunkowała się do reklamacji i nalicza odsetki od części nieopłaconego rachunku. 
Podsumowując podkreślił, i ż wobec powyższego zarzuca Burmistrzowi brak nadzoru, 
egzekwowania przestrzegania przepisów, uchylanie się od załatwienia wniosków itd. i złożył 
na ręce Przewodniczącego pisemna skargę. 

 
Radny Mieczysław Kozłowski poinformował, iż oświetlenie we wsi Kozłowo, 

wyłącza się, jak w żadnej sąsiedniej wsi, o godz. 24tej, prosił o interwencje w tej sprawie. 
Następnie zakwestionował zapis jaki został ujęty w oświadczeniach wystosowanych przez 
MOSiR w Drobinie, które maja podpisać rodzice dzieci grających w lidze piłki nożnej  
w brzmieniu, iż to rodzice biorą pełna odpowiedzialność za ewentualnie powstałe kontuzje,  
z czym całkowicie się nie zgadza i prosił Dyrektora MOSiR w Drobinie o wyjaśnienie 
powyższej sprawy.  

 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie Michał 

Lemanowicz poinformował, iż dzieci grające w lidze piłki nożnej posiadają ubezpieczenie 
szkolne i niezwłocznie powyższy zapis zostanie skorygowany.  

 
Radny Rady Powiatu Płockiego Krzysztof Wielec: „Proszę Państwa! Uważam, że 

to jest bardzo dobry pomysł, wstępnie zostało podpisane porozumienie, oczywiście też 
uczestniczył Pan Burmistrz, ja jako radny powiatowy, kolega Andrzej Samoraj, Wicestarosta 
Jan Ciastek i Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. Proszę Państwa! To wstępne 
porozumienie zostało podpisane, myślę, że Państwo radni w dalszym ciągu zaakceptują  
to porozumienie, bo to się z pewnymi środkami finansowymi wiąże. Proszę Państwa! Ja chcę 
powiedzieć, jestem mieszkańcem Miasta i Gminy Drobin i również poruszam się po drogach 
powiatowych, po drogach powiatowych jeździ autobus szkolny. Proszę Państwa! Ja wierzę,  
to jest naprawdę dość poważna inwestycja i wierzę, że ta inwestycja będzie zrealizowana. 
Naprawdę jeszcze raz serdecznie proszę radnych, bo będziemy ten temat na najbliższych 
sesjach głosować. Serdecznie dziękuję”. 

 
Do punktu 19-go porządku obrad: 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie podziękował radnym za udział w sesji 
Rady Miejskiej w Drobinie i zamknął obrady o godz. 16.00. 
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