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PROTOKÓŁ NR XVIII/2019 
Z XVIII sesji Rady Gminy Staroźreby, 

Która odbyła się w dniu 24 października 2019 r. 
 

W sesji uczestniczyli: Radni Gminy Staroźreby, Pan Kamil Groszewski – Wójt Gminy 
Staroźreby, Pani Agnieszka Kuligowska – Sekretarz Gminy, Pani Monika Grabowska – 
Skarbnik Gminy, Emilia Ciećwierz – Domańska, Pan Mecenas Paweł Drewniak oraz 
mieszkańcy gminy Staroźreby – wg załączonych list obecności. 
Frekwencja radnych wyniosła - 100 %. 
 
Porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji, powitanie zgromadzonych, stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych. 
4. Prezentacja, dyskusja i głosowanie nad: 

a) projektem uchwały Nr 86/XVIII/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr 81/XVII/2019 
Rady Gminy Staroźreby z dnia 2 października 2019 r. w sprawie uchwalenia 
programu postępowania naprawczego Gminy Staroźreby 

b) projektem uchwały Nr 87/XVIII/2019 w sprawie uchylenia uchwały nr 83/XVII/2019 

w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby 

c) projektem uchwały Nr 88/XVIII/2019 w sprawie uchylenia uchwały Nr 84/XVII/2019 

Rady Gminy Staroźreby z dnia 2 października 2019 roku zmieniająca Uchwałę 

Budżetową na 2019 rok. 

d) projektem uchwały Nr 89/XVIII/2019 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 85/XVII/2019 

Rady Gminy Staroźreby z dnia 2 października 2019 r.  

e) projektem uchwały Nr 90/XVIII/2019 w sprawie: upoważnienia Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staroźrebach do prowadzenia 

postępowań w sprawach o świadczenie pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Staroźreby. 

f) przyjęciem protokołu z XVI sesji Rady Gminy z dnia 30 września 2019 roku 

g) przyjęciem protokołu z XVII sesji Rady Gminy z 2 października 2019 roku 

5. Zajęcie stanowiska w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego 

6. Sprawy różne, wolne wnioski, zapytania publiczności. 
7. Zakończenie sesji. 

 
 
Ad.1. 
Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2019 r. poz. 506 ze zm.) zwołania i otwarcia XVIII sesji Rady Gminy Staroźreby w kadencji 
2018 – 2023 dokonał Pan Łukasz Kinalski – Przewodniczący Rady Gminy Staroźreby, który 
przywitał Radnych i zgromadzonych gości i stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co 
stanowi kworum, przy którym Rada Gminy może podejmować prawomocne uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował obecnych, że zgodnie z art. 20 ust 1 pkt 1b, sesja 
jest utrwalana za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Natomiast zgodnie z art. 14 
ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym, głosowania jawne na sesjach powinny odbywać się 
za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań 
radnych, w przypadku braku takiej możliwości przeprowadza się głosowanie imienne. 
 

 

 



2 
 

Ad:2 

Pan Przewodniczący Rady Gminy Łukasz Kinalski – Ponieważ wnioskodawcą sesji 

nadzwyczajnej , był Wójt Gminy, który dostarczał materiały związane z sesją m. in. porządek 

obrad, który został zmodyfikowany przez wnioskodawcę. W związku z powyższym poproszę 

wnioskodawcę  i ewentualnie Pana prawnika , aby wyjaśnił nam tryb postępowania w tym 

przypadku. 

Wójt Gminy Staroźreby Pan Kamil Groszewski –  Informację wysłałem odpowiednio 

wcześniej przed sesją o tym, że będę chciał zmodyfikować porządek obrad i dlatego proszę 

Państwa, aby uchwały które były w pierwszym przed zmiana porządku obrad czyli uchwały w 

sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, uchwała w sprawie emisji obligacji , które 

były w pierwszej wersji i zostały zdjęte z porządku obrad w dniu dzisiejszym, a w zamian w 

dniu dzisiejszym pojawiły się trzy nowe uchwały, które zostały Państwu wcześniej 

dostarczone. Bardzo proszę Państwa o przychylenie się do porządku obrad, do nowego 

porządku obrad zostały jeszcze dołączone dwa nowe punkty czyli przyjęcie protokołu z sesji z 

30 września 2019r oraz 2 października 2019 r., podyktowane to zostało tym, że Regionalna 

Izba Obrachunkowa prosi o te protokoły. Zrobimy dłuższą przerwę, aby się Państwo z tymi 

protokołami mogli zapoznać, aczkolwiek nie są to protokoły a raczej stenogramy, więc tutaj nie 

powinno być  żadnych rozbieżności. Pan Przewodniczący zarządzi przerwę i prosiłbym o 

przyjęcie tych protokołów. 

Pan Przewodniczący Rady Gminy Łukasz Kinalski – Zwraca się do mecenasa o 

przypomnienie jakie warunki trzeba spełnić, żeby zmienić porządek obrad. 

Mecenas Pan Paweł Drewniak – Sesja jest zwołana w trybie nadzwyczajnym zgodnie z art. 

20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, jeżeli chodzi o zmiany w porządku obrad 

zwoływanych w trybie nadzwyczajnym stosuje się art. 20 ust. 4, który mówi że do zmiany 

porządku obrad sesji zwoływanej w trybie określonym w ust. 3  stosuje się przepis ust. 1a z 

tym, że dodatkowo potrzebna jest zgoda  wnioskodawcy, jak rozumiem tutaj jest taka zgoda 

ponieważ sam wnioskodawca proponuje tą zmianę, natomiast wy Państwo musicie 

wprowadzić  te zmiany do porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego 

składu radnych, o tym mówi art. 1a. 

Rada Gminy przystąpiła do głosowania nad przyjęciem zmian w porządku obrad. Zmiany w 

porządku obrad Radni przyjęli jednogłośnie. 

Wynik głosowania nr 1 na XVIII sesji Rady Gminy : 

Lp. Imię i nazwisko radnego Sposób głosowania 

 1. Grzegorz Dąbrowski za 

 2. Krzysztof Dwojewski za 

 3. Jacek Jarco za 

 4. Stanisław Jędrzejewski za 

 5. Tomasz Karpiński za 

 6. Krystyna Kaźmirska za 

 7. Łukasz Kinalski za 

 8. Krzysztof Kowalak za 

 9. Sławomir Mossakowski za 

10. Zbigniew Pawłowski za 

11. Ewa Piasecka za 

12. Grzegorz Pikalski za 

13. Daniel Siedlich za 

14. Krzysztof Sobiesiak za 
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15. Artur Wiśniewski za 

 

 

 

Wynik głosowania : 

za przyjęciem zmian w porządku obrad głosowało – 

15 radnych, 

przeciw – 0 radnych, 

wstrzymało się od głosu – 0 radnych. 

 

 

Ad:3  

Radna Rady Gminy Pani Ewa Piasecka- Zabrała głos w związku z wystąpieniem Pana 

Pawłowskiego na ostatniej sesji. Przedstawiła oświadczenie z cyklu Pani Szymańska ciąg 

dalszy. W całości podtrzymuję oświadczenie, które przeczytałam na wcześniejszej sesji na 

temat Pani Szymańskiej, jedynie wkradł się tu błąd odnośnie adresu a dokładnie gminy 

zamieszkania tej Pani za co przepraszam, ale w przekazie treści tego oświadczenia miało to 

najmniejsze znaczenie . Panie Pawłowski nigdy nie interesowało mnie, nie interesuje i na 

pewno nigdy nie zainteresuje mnie życiorys Pani Szymańskiej. Nie śledziłam działań tej Pani, 

ja odniosłam się tylko do ostatnich wydarzeń na terenie naszej Gminy, później zadałam na 

którejś sesji Panu takie proste pytanie, w jaki sposób Pani Szymańska wtedy pomogła 

odpowiedzi nie usłyszałam, choć Pan powiedział, że ta Pani miała chęci pomóc, ale same 

chęci tu nie wystarczą, to chyba za mało, działań żadnych nie było poza wystąpieniem przed 

kamerą. Panie Pawłowski, najlepszą najbardziej wiarygodną oceną pracy samorządowca w 

tym przypadku Radnej są wybory. To wyborcy oceniają pracę radnej. Ile kadencji radną była 

Pani Szymańska? – jedną. Jeżeli tak, mamy tu czytelny obraz pracy i zasług Pani Szymańskiej, 

wyborcy ją o9cenili dostała czerwoną kartkę. Panie Pawłowski ja osobiście, ostatnia sesja, nie 

dam się nabrać na Pańskie przedstawienie, które Pan zaprezentował właśnie na tej sesji, 

oczywiście z Panią Szymańską w roli głównej. Po prostu dla mnie to była zwykła szopka. 

Ad: 4 

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Łukasz Kinalski  - przedstawił następujące projekty 

uchwał: 

a) projekt uchwały Nr 86/XVIII/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr 81/XVII/2019 Rady 
Gminy Staroźreby z dnia 2 października 2019 r. w sprawie uchwalenia programu 
postępowania naprawczego Gminy Staroźreby. 

Radny Rady Gminy Staroźreby, Pan Artur Wiśniewski – Mam pytanie, o tym już 
rozmawialiśmy na komisji, ale chciałbym, żeby mieszkańcy usłyszeli dlaczego jest ta zmiana, 
czy mamy już jakąś opinię na temat przyjętego planu naprawczego jeżeli chodzi o Regionalnej 
Izbę Obrachunkową, czy ta opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej już jest. 

Wójt Gminy Staroźreby Pan Kamil Groszewski – Nie ma takiej opinii. 

Radny Rady Gminy Staroźreby, Pan Artur Wiśniewski – W takim razie dlaczego ta zmiana, 
skąd się to wzięło , dlaczego skracamy czas wykonania tego planu, bo lata 2019 – 2021  to w 
gruncie rzeczy dwa lata teraz będziemy wykonywać ten Plan. Z czego to się wzięło, skąd takie 
decyzje skoro nie mamy jeszcze w tej chwili opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Wójt Gminy Staroźreby Pan Kamil Groszewski – Plan Naprawczy jest uchwalany na trzy 
kolejne lata budżetowe. My uchwaliliśmy Plan Naprawczy na rok 2020, 2021 i 2022, w tym 
momencie Regionalna Izba Obrachunkowa, trochę inaczej interpretuje ten przepis, oni już w 
tym momencie wliczają ten rok, który w tym momencie trwa, czyli rok 2019 jest tym pierwszym 
rokiem , w którym plan Naprawczy musi funkcjonować. Według interpretacji przepisów przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową , Plan Naprawczy, który w tym momencie my uchwaliliśmy 
poprzedniej sesji jest tak jakby na cztery lata a nie na trzy, natomiast ustawa nakazuje na trzy. 
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Więc my wiedząc, że jest taka a nie inna interpretacja Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
zmieniliśmy to w tym, momencie na dwa lata. Żadne inne rzeczy, które są zawarte w Planie 
Naprawczym, czyli to meritum, działania naprawcze nie są w żaden sposób zmieniane, 
pozostają takie same. Więc tutaj żadnych innych obostrzeń dla mieszkańców czy całej Gminy 
nie ma, nie mniej jednak zmieni się podstawa prawna później po zakończeniu tego Planu 
Naprawczego, czyli jeśli ukończymy w roku 2021 ten Plan Naprawczy to później przechodzimy 
na inny artykuł, nie 240 a tylko 224 ustawy o finansach publicznych. 

Radny Rady Gminy Staroźreby, Pan Artur Wiśniewski – W takim razie rozumiem, że 
interpretacja Regionalnej Izby Obrachunkowej się zmieniła w bardzo krótkim czasie, bo tutaj 
słyszeliśmy od Pana i Panów, którzy pracowali nad tym planem, że jesteście w kontakcie z 
Regionalną Izbą Obrachunkową, że rozmawiacie, więc rozumiem, że Regionalna Izba 
zmieniła interpretację tą sprzed, tą którą miała w czasie wykonywania prac nad Planem 
Naprawczym na tą teraźniejszą. 

Wójt Gminy Staroźreby Pan Kamil Groszewski – Musicie Państwo mieć świadomość tego 
wszystkiego, że Regionalna Izba Obrachunkowa to nie jest jedna osoba, która dziś wstała 
lewą nogą, a jutro wstanie prawą nogą, tak powiem kolokwialnie. Jest to blisko 27 osób 
Kolegium tak jak Rada Gminy w tym momencie  i tak jak my tutaj debatujemy nad projektami 
uchwał , się sprzeczamy  i każdy z nas ma prawo mieć odmienne zdanie i interpretować 
przepis w dany sposób, tak całe Kolegium przegłosowuje, bądź wypowiada się na dany temat 
w sposób jednoznaczny i każdy ma prawo to interpretować trochę inaczej. W toku prac wyszło, 
że ten Plan Naprawczy mamy na 4 lata ( nie wiem jak pracuje Regionalna Izba Obrachunkowa 
bo nie jestem jej pracownikiem) ale w toku tych rozmów zostaliśmy poinformowani, że ten Plan 
naprawczy mamy o jeden rok za dużo, dlatego my wychodząc naprzeciw, aby ten Plan 
Naprawczy został przyjęty skracamy o jeden rok. Czy była tu jakaś zmian ja bym w ten sposób 
nie szedł, jeszcze raz powtarzam, że w Kolegium jest blisko 27 osób i każda ma inne zdanie i 
jest to tak samo przegłosowywane jak tutaj, zwykłą większością głosów.  

Radny Rady Gminy Staroźreby, Pan Artur Wiśniewski – W takim razie Panie Wójcie 
chciałbym poznać opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, na temat tego Planu Naprawczego 
, zanim zaczniemy wprowadzać zmiany. Dlatego, że tych zastrzeżeń czy uwag może być 
więcej , nie wiem czy ubiegając Regionalną Izbę Obrachunkową i zmieniając ten Plan przed 
wydaniem opinii czy po prostu robimy dobrze, bo w tej opinii mogą być różne zapisy. 

Wójt Gminy Staroźreby Pan Kamil Groszewski -  W tym momencie jeśli my nie zmienimy 
tego Planu Naprawczego, wobec interpretacji Regionalnej Izby Obrachunkowej Izby 
Obrachunkowej, on jest stworzony w tym momencie jakby na cztery lata, taka jest w tym 
momencie interpretacja, aczkolwiek inna Izba Obrachunkowa na terenie Polski, taki Plan 
naprawczy przyjęła jak my wcześniej sporządziliśmy. Taka sytuacja miała miejsce w okresie 
wakacyjnym, bodajże czerwcu i ten powiat od roku 2020, 2021, 2022 ma prawo wprowadzać 
ten plan Naprawczy, to jest inna interpretacja przepisów. My wiemy, że interpretacja 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie jest taka, że Plan Naprawczy powinien być już 
wprowadzony w tym roku budżetowym, więc jeśli my w tym dniu nie zmienimy tego planu z 
automatu możemy być pewni, że ten Plan Naprawczy zostanie odrzucony. Dlatego my 
wychodzimy naprzeciw aby ten Plan Naprawczy został przyjęty. 

Radny Rady Gminy Staroźreby, Pan Artur Wiśniewski – Rozumiem, że konsultacje w 
czasie prac nad Planem Naprawczym były prowadzone z tą inną Izbą Obrachunkową, która 
ma inną Interpretacje. 

Wójt Gminy Staroźreby Pan Kamil Groszewski – Musi Pan zdawać sobie sprawę, że Izba 
obrachunkowa, nie jest od tego, aby konsultować z nami, to my wprowadzamy jako Organ a 
Regionalna Izba Obrachunkowa dopiero sprawdza zasadność tej uchwały i zgodność z 
prawem, nie mniej jednak my tutaj współpracujemy z Regionalną Izbą Obrachunkową i tu 
Kolegianci stwierdzili, że oni uważają, iż przepis na który się powołaliśmy musi być już od tego 
roku, dlatego musimy to w tym momencie wprowadzić. 

Radny Rady Gminy Staroźreby, Pan Artur Wiśniewski – czyli na dwa lata 2019 to już w 
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zasadzie zostały dwa miesiące, Plan jest na 2019 – 2021. 

Radny Rady Gminy Pan Grzegorz Dąbrowski – Mam pytanie do Pana Wójta wcześniej ile 
wiem Pan zapowiadał w rozmowach, że ten plan naprawczy, który wprowadzamy ma na celu 
zaoszczędzić znaleźć w ciągu roku 3,5 miliona złotych, on mówił, że to będzie ok 12 milionów  
musimy w okresie trwania Planu Naprawczego znaleźć, tak naprawdę teraz zostało nam 2 lata 
więc my musimy znaleźć w ciągu roku prawie 6 milionów złotych. Pytanie czym ten Plan 
Naprawczy w tej chwili różni się od zarządu komisarycznego. 

Wójt Gminy Staroźreby Pan Kamil Groszewski – Ten Plan Naprawczy , który teraz 

zmieniamy, zmieniamy tylko i wyłącznie okres trwania planu naprawczego, poza tym niczym 

innym się nie różni, nie ma tu żadnych innych działań , które mogły by być dla mieszkańców 

uporczywe, czy trudne do wprowadzenia . Wszystkie założenia, które były przedstawione 

mieszkańcom i Państwu Radnym dotychczas, pozostały bez zmian. Niemniej jednak zmienia 

się podstawa prawna i ten trzeci rok, który nam w tym momencie ucieka, my w tym momencie 

przechodzimy na inny art. 224 , pozyskujemy pożyczkę z budżetu państwa i jeszcze pomimo, 

że Plan Naprawczy się skończy my działania naprawcze podejmujemy cały czas pozwala nam 

to dalej  jako gminie funkcjonować, więc tutaj żadnych innych obostrzeń nie ma i tego planu 

Naprawczego , na pewno nie można porównać do planu komisarycznego. 

Rada Gminy przystąpiła do głosowania. Przedstawioną uchwałę Radni przyjęli większością 

głosów ( w załączeniu uchwała Rady Gminy Nr 86/XVIII/2019) 

Wynik głosowania nr 2 na XVIII sesji Rady Gminy : 

Lp. Imię i nazwisko radnego Sposób głosowania 

 1. Grzegorz Dąbrowski za 

 2. Krzysztof Dwojewski za 

 3. Jacek Jarco za 

 4. Stanisław Jędrzejewski za 

 5. Tomasz Karpiński za 

 6. Krystyna Kaźmirska przeciw 

 7. Łukasz Kinalski za 

 8. Krzysztof Kowalak przeciw 

 9. Sławomir Mossakowski za 

10. Zbigniew Pawłowski za 

11. Ewa Piasecka przeciw 

12. Grzegorz Pikalski wstrzymał się od głosowania 

13. Daniel Siedlich za 

14. Krzysztof Sobiesiak za 

15. Artur Wiśniewski przeciw 

 

 

 

Wynik głosowania : 

za przyjęciem uchwały 86/XVIII/2019 głosowało – 

10 radnych, 

przeciw – 4 radnych, 

wstrzymało się od głosu – 1 radny. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kinalski – w tym momencie zarządził 5 minutową 

przerwę w celu wyjaśnienia nazw kolejnych projektów uchwał. Po czym zostało wyjaśnienie, 

że projekt uchwały nr 87/XVIII/2019; 88/XVIII/2019 oraz 89/XIX/2019 dotyczą uchylenia 

uchwał 83/XVII/2019; 84/XVII/2019 oraz 85/XVII/2019 
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b) projekt uchwały Nr 87/XVIII/2019 w sprawie uchylenia uchwały nr 83/XVII/2019 w 

sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby. 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

Rada Gminy przystąpiła do głosowania. Przedstawioną uchwałę Radni przyjęli większością 

głosów ( w załączeniu uchwała Rady Gminy Nr 87/XVIII/2019) 

Wynik głosowania nr 3 na XVIII sesji Rady Gminy : 

Lp. Imię i nazwisko radnego Sposób głosowania 

 1. Grzegorz Dąbrowski za 

 2. Krzysztof Dwojewski za 

 3. Jacek Jarco za 

 4. Stanisław Jędrzejewski za 

 5. Tomasz Karpiński za 

 6. Krystyna Kaźmirska wstrzymała się od głosowania 

 7. Łukasz Kinalski za 

 8. Krzysztof Kowalak wstrzymał się od głosowania 

 9. Sławomir Mossakowski za 

10. Zbigniew Pawłowski za 

11. Ewa Piasecka wstrzymała się od głosowania 

12. Grzegorz Pikalski za 

13. Daniel Siedlich za 

14. Krzysztof Sobiesiak za 

15. Artur Wiśniewski za 

 

 

 

Wynik głosowania : 

za przyjęciem uchwały 87/XVIII/2019 głosowało – 

12 radnych, 

przeciw – 0 radnych, 

wstrzymało się od głosu – 3 radnych. 

 

 

c)  projekt uchwały Nr 88/XVIII/2019 w sprawie uchylenia uchwały Nr 84/XVII/2019 Rady 

Gminy Staroźreby z dnia 2 października 2019 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową 

na 2019 rok. 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Rada Gminy przystąpiła do głosowania. Przedstawioną uchwałę Radni przyjęli większością 

głosów ( w załączeniu uchwała Rady Gminy Nr 88/XVIII/2019) 

Wynik głosowania nr 4 na XVIII sesji Rady Gminy : 

 

Lp. Imię i nazwisko radnego Sposób głosowania 

 1. Grzegorz Dąbrowski za 

 2. Krzysztof Dwojewski za 

 3. Jacek Jarco za 

 4. Stanisław Jędrzejewski za 

 5. Tomasz Karpiński za 

 6. Krystyna Kaźmirska wstrzymała się od głosowania 
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 7. Łukasz Kinalski za 

 8. Krzysztof Kowalak wstrzymał się od głosowania 

 9. Sławomir Mossakowski za 

10. Zbigniew Pawłowski za 

11. Ewa Piasecka wstrzymała się od głosowania 

12. Grzegorz Pikalski za 

13. Daniel Siedlich za 

14. Krzysztof Sobiesiak za 

15. Artur Wiśniewski za 

 

 

 

Wynik głosowania : 

za przyjęciem uchwały 88/XVIII/2019 głosowało – 

12 radnych, 

przeciw – 0 radnych, 

wstrzymało się od głosu – 3 radnych. 

 

 

d) projekt uchwały Nr 89/XVIII/2019 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 85/XVII/2019 Rady 

Gminy Staroźreby z dnia 2 października 2019 r.  

Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

Rada Gminy przystąpiła do głosowania. Przedstawioną uchwałę Radni przyjęli 

jednogłośnie ( w załączeniu uchwała Rady Gminy Nr 89/XVIII/2019) 

 

Wynik głosowania nr 5 na XVIII sesji Rady Gminy : 

 

Lp. Imię i nazwisko radnego Sposób głosowania 

 1. Grzegorz Dąbrowski za 

 2. Krzysztof Dwojewski za 

 3. Jacek Jarco za 

 4. Stanisław Jędrzejewski za 

 5. Tomasz Karpiński za 

 6. Krystyna Kaźmirska za 

 7. Łukasz Kinalski za 

 8. Krzysztof Kowalak za 

 9. Sławomir Mossakowski za 

10. Zbigniew Pawłowski za 

11. Ewa Piasecka za 

12. Grzegorz Pikalski za 

13. Daniel Siedlich za 

14. Krzysztof Sobiesiak za 

15. Artur Wiśniewski za 

 

 

 

Wynik głosowania : 

za przyjęciem uchwały 89/XVIII/2019 głosowało – 

15 radnych, 

przeciw – 0 radnych, 

wstrzymało się od głosu – 0 radnych. 
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e) projektem uchwały Nr 90/XVIII/2019 w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Staroźrebach do prowadzenia postępowań w 

sprawach o świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Staroźreby. 

Radny Rady Gminy Pan Artur Wiśniewski- zadał pytanie dlaczego to upoważnienie 

nadawane jest uchwałą Rady Gminy, a nie zarządzeniem Wójta. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Emilia Ciećwierz –Domańska –

odpowiedź na to pytanie jest w części uzasadnienia, w związku z art. 90 m ustawy z 7 września 

1991 roku o systemie oświaty, organem właściwym do przyznawania decyzji dotyczącej 

pomocy materialnej dla uczniów jest wójt, jednakże to rada Gminy może upoważnić 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  do prowadzenia postępowań w tej 

sprawie.  

Rada Gminy przystąpiła do głosowania nad uchwałą. Przedstawioną uchwałę Radni przyjęli 

jednogłośnie ( w załączeniu Uchwała nr 90/XVIII/2019) 

Wynik głosowania nr 6 na XVIII sesji Rady Gminy : 
 
 

Lp. Imię i nazwisko radnego Sposób głosowania 

 1. Grzegorz Dąbrowski za 

 2. Krzysztof Dwojewski za 

 3. Jacek Jarco za 

 4. Stanisław Jędrzejewski za 

 5. Tomasz Karpiński za 

 6. Krystyna Kaźmirska za 

 7. Łukasz Kinalski za 

 8. Krzysztof Kowalak za 

 9. Sławomir Mossakowski za 

10. Zbigniew Pawłowski za 

11. Ewa Piasecka za 

12. Grzegorz Pikalski za 

13. Daniel Siedlich za 

14. Krzysztof Sobiesiak za 

15. Artur Wiśniewski za 

 
 
 

Wynik głosowania :  
za przyjęciem uchwały nr 90/XVIII/2019 głosowało – 
15 radnych, 
przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się od głosu – 0 radnych. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kinalski – W tym momencie Przewodniczący 

zarządził pół godzinną przerwę od godz. 8.45 do 9.15. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kinalski- Ta przerwa podyktowana była tym, 

żebyście Państwo Radni mieli czas na zapoznanie się z  protokołami z XVI i XVII Sesji Rady 

Gminy, ponieważ one dopiero dziś do nas trafiły. 

f) protokół z XVI Sesji Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 września 2019 roku. 

Radni Rady Gminy przystąpili do głosowania nad protokołem z XVI sesji Rady Gminy. Protokół 

został przyjęty jednogłośnie.. 
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Wynik głosowania nr 7 na XVIII sesji Rady Gminy : 
 
 

Lp. Imię i nazwisko radnego Sposób głosowania 

 1. Grzegorz Dąbrowski za 

 2. Krzysztof Dwojewski za 

 3. Jacek Jarco za 

 4. Stanisław Jędrzejewski za 

 5. Tomasz Karpiński za 

 6. Krystyna Kaźmirska za 

 7. Łukasz Kinalski za 

 8. Krzysztof Kowalak za 

 9. Sławomir Mossakowski za 

10. Zbigniew Pawłowski za 

11. Ewa Piasecka za 

12. Grzegorz Pikalski nieobecny na głosowaniu 

13. Daniel Siedlich za 

14. Krzysztof Sobiesiak za 

15. Artur Wiśniewski za 

 
 
 

Wynik głosowania :  
za przyjęciem protokołu z XVI Sesji Rady Gminy 
głosowało – 14 radnych, 
przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się od głosu – 0 radnych. 

 

 

g) protokół z XVII Sesji Rady Gmin y Staroźreby z dnia 2 października 2019 roku.. 

Radni Rady Gminy przystąpili do głosowania nad protokołem z XVII Sesji Rady Gminy. 

Protokół został przyjęty większością głosów 

Wynik głosowania nr 8 na XVIII sesji Rady Gminy : 
 
 

Lp. Imię i nazwisko radnego Sposób głosowania 

 1. Grzegorz Dąbrowski za 

 2. Krzysztof Dwojewski za 

 3. Jacek Jarco za 

 4. Stanisław Jędrzejewski za 

 5. Tomasz Karpiński za 

 6. Krystyna Kaźmirska wstrzymała się od głosu 

 7. Łukasz Kinalski za 

 8. Krzysztof Kowalak za 

 9. Sławomir Mossakowski za 

10. Zbigniew Pawłowski za 

11. Ewa Piasecka za 

12. Grzegorz Pikalski nieobecny na głosowaniu 

13. Daniel Siedlich za 

14. Krzysztof Sobiesiak za 

15. Artur Wiśniewski za 
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Wynik głosowania :  
za przyjęciem protokołu z XVII Sesji Rady Gminy 
głosowało – 13 radnych, 
przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się od głosu – 1 radna. 

 

 

Ad: 5 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kinalski – w związku z pismem ze Związku Gmin 

Regionu Płockiego, które wpłynęło do Rady Gminy Staroźreby (pismo wraz z załącznikami 

stanowi załącznik nr 1 do protokołu) w sprawie zmiany statutu Związku Gmin Regionu 

Płockiego, Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Wójta Gminy Staroźreby o 

przedstawienie zmian w przedmiotowym statucie. 

Wójt Gminy Staroźreby Pan Kamil Groszewski – zmiana, która następuje w tym momencie 

w statucie Związku Gmin Regionu Płockiego odnosi się do par. 3, który mówi, że Związek 

Gmin realizuje zadania wspólnej polityki odpadami dla Gmin - członków do dnia 31 grudnia 

2019 roku, jeżeli wszystkie Rady Gmin przyjmą ten statut w takim brzmieniu, od dnia 1 stycznia 

2020 roku Gmina Staroźreby oraz wszystkie gminy będą realizować samodzielnie politykę 

odpadami na swoim terenie. 

Radny Rady Gminy Pan Krzysztof Dwojewski – kiedy  przyjdzie 1 stycznia 2020 roku, to 

będziemy organizować przetarg , czy może już mamy wyłonionego wykonawcę? 

Wójt Gminy Staroźreby Pan Kamil Groszewski – W tym momencie kończymy 

przygotowywać uchwałę o porządku i utrzymywaniu czystości w Gminie , a w następnym 

tygodniu najpóźniej trafi ona do Sanepidu w celu zaopiniowania, następnie na sesji Rady 

Gminy odbędzie się głosowanie nad przyjęciem deklaracji i tego porządku  przez Radę Gminy. 

My natomiast na początku listopada zamierzamy ogłosić przetarg na firmę która będzie 

odbierała odpady na terenie naszej Gminy. Na obecną chwilę nie mamy żadnej firmy, która 

miałaby to robić. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kinalski –  Związek Gmin w swoim piśmie 

zwraca się z prośbą w razie nie wniesienia sprzeciwu do uchwały nr 31/VII/2019 Zgromadzenia 

Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zmiany Statutu 

Związku Gmin Regionu Płockiego, o podjęcie i przesłanie takiego dokumentu jak „ 

potwierdzenie braku sprzeciwu” i wyciągu z protokołu głosowania, dokumenty te stanowią 

załącznik do pisma.  

Rada Gminy przystąpiła do głosowania nad potwierdzeniem wnoszenia braku sprzeciwu do 

uchwały nr 31/VII/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 4 października 

2019 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego. 

Wynik głosowania nr 9 na XVIII sesji Rady Gminy : 
 
 

Lp. Imię i nazwisko radnego Sposób głosowania 

 1. Grzegorz Dąbrowski za 

 2. Krzysztof Dwojewski za 

 3. Jacek Jarco za 

 4. Stanisław Jędrzejewski za 

 5. Tomasz Karpiński za 

 6. Krystyna Kaźmirska za 
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 7. Łukasz Kinalski za 

 8. Krzysztof Kowalak za 

 9. Sławomir Mossakowski za 

10. Zbigniew Pawłowski za 

11. Ewa Piasecka za 

12. Grzegorz Pikalski nieobecny na głosowaniu 

13. Daniel Siedlich za 

14. Krzysztof Sobiesiak za 

15. Artur Wiśniewski za 

 
 
 

Wynik głosowania :  
za przyjęciem zmiany statutu Związku Gmin 
głosowało – 14 radnych, 
przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się od głosu – 0 radnych. 

 

 

Radny Rady Gminy Pan Artur Wiśniewski – To pismo zostało wysłane do wszystkich Gmin 

a jeżeli, któraś Rada Gminy wniesie sprzeciw jak to dalej będzie skutkować jak to dalej będzie 

się odbywać. 

Wójt Gminy Staroźreby Pan Kamil Groszewski – Jeżeli, któraś z Rad Gmin wniosła by 

sprzeciw, wówczas byłby problem. Jeżeli chodzi o taką zmianę w statucie musi być 

jednogłośność  wszystkich członków. Jednak wszystkie te gminy, które są w wspólnej polityce 

odpadowej te 12 Gmin, wszystkie te Gminy wyraziły aprobatę, natomiast te Gminy, które nie 

są w tym zadaniu odpadowym nie będą oponować. 

Ad: 6 

Radna Rady Gminy Pani Ewa Piasecka- Zwróciła się z pytaniem do Wójta Gminy Staroźreby 

w sprawie drogi Worowice – Bromierzyk. Na zebraniu z mieszkańcami zadeklarował Pan, że 

pochyli się nad tematem chodziło o kamienie, zrobienie tłucznia  i wywiezienie tej drogi. Jakiś 

czas temu pytałam i Pan mi odpowiedział, że do tematu drogi wrócimy na początku 

października. Dziś mamy 24 października i chciałam zapytać co zostało w tej sprawie 

poczynione z Pana strony? 

Wójt Gminy Staroźreby Pan Kamil Groszewski – Pod koniec września rozmawiałem z 

głównym wnioskodawcą mieszkańcami i umówiliśmy się na to, że będą magazynować 

kamienie. W tym roku nie ma możliwości wynajęcia kruszarki, albo porozumienia się z jakąś 

firmą, żeby ustalić dopłatę i wymienić te kamienie na kruszywo. Mieszkańcy zbierają te 

kamienie, i bliżej wiosny zobaczymy ile tego będzie, bo  potrzebna jest duża ilość tego 

materiału, mieszkańcy się mobilizują ten temat jest organizowany. 

Radny Rady Gminy Pan Krzysztof Dwojewski – W statucie Związku Gmin Regionu 

Płockiego czytamy, że nadzór nad działalnością związku sprawuje Prezes Rady Ministrów, 

Wojewoda Mazowiecki, a w zakresie budżetu związku nadzór sprawuje Regionalna Izba 

Obrachunkowa. W związku z powyższym, chciałbym zapytać jak mogło dojść do takiej zapaści 

finansowej? 

Wójt Gminy Staroźreby Pan Kamil Groszewski –Bezpośredni Nadzór nad budżetem 

sprawuje Regionalna Izba Obrachunkowa. Te problemy się nawarstwiały, cena odpadów 

komunalnych powinna ulec zwiększeniu z dniem 1 stycznia 2018 roku, żeby nie powstała taka 

dziura finansowa jaka powstała obecnie. Wiadomo były wybory, można byłoby się doszukiwać 

różnych sugestii, ta cena nie została podniesiona, została podniesiona dopiero w listopadzie 

po wyborach. Gdzieś te działania wcześniej nie zostały prawidłowo poczynione. Związek Gmin 
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rozlicza się kwartalnie, koniec roku zamyka się w marcu, w tym momencie jest tam kontrola 

pracuje Centralne Biuro Antykorupcyjne, czekamy na ich audyt czy wnioski pokontrolne. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kinalski – Znalazłem ciekawy artykuł w 

internecie na portalu dla samorządowców, Urząd Kontroli Konkurencji i Konsumentów wszczął 

swoje postępowanie wyjaśniające , ponieważ wszyscy odczuwamy wzrost opłat za śmieci i tu 

Urząd Kontroli Konkurencji i Konsumentów doszukuje się zmowy cenowej. Różnica pomiędzy 

województwami potrafi wynosić w granicach 10,00 zł. Faktem jest, że Województwo 

Mazowieckie przoduje w opłatach za wywóz śmieci. 

Mieszkaniec Gminy Pan Bogdan Matczak- zabrał głos w następujących sprawach: 

1. Rozpoczął się remont drogi Rogowo Falęcin – Bylino – Zdziar, ten remont został 

wykonany połowicznie, nie skończony i prosiłbym Pana Wójta o interwencję, żeby ta 

droga w końcu została wyremontowana, myślę, że takiej drogi jak jest tu  w powiecie 

nie ma nigdzie. Radni i grupa mieszkańców zaangażowali się, zobowiązali się 

powywozić ziemię, zebrać pobocza, poprawić rowy, mieszkańcy włączają się w to ze 

swoim sprzętem, Radny ze Zdziara dużo swojej pracy w to wszystko włożył. 

Pilnowaliśmy łatania dziur nie skończyli bo popsuł się sprzęt i maja poprawić . Zależy 

nam żeby ten remont został skończony i droga była naprawiona. 

2. Ile osób w szkolnictwie chodzi o nauczycieli, jest na urlopie kompensacyjnym i jakie to 

generuje koszty dla gminy? 

3. Czy Związek Gmin nie za dużo sobie nalicza za wywózkę śmieci, bo z tego co podają 

media, że 8,00 zł mieszkaniec płaci za samą obsługę, a zbiórka i utylizacja śmieci 

kosztuje  12,00 zł . 

Wójt Gminy Staroźreby Pan Kamil Groszewski – Droga Zdziar – Rogowo jest drogą 

powiatową tutaj nie Gmina ale Zarząd Dróg Powiatowych odpowiada za tą drogę i wykonuje 

remonty. Wiemy, że niedawno odbyły się wybory więc na większości dróg zostały wykonane 

większe czy mniejsze remonty, teraz jesteśmy po wyborach i widać, że natężenie napraw 

zmalało, więc Państwo odpowiedzcie sobie na pytanie czym to zostało podyktowane. 

Będziemy wnioskować,  rozmawiać  Zarząd Dróg Powiatowych też ma swój budżet i możliwe, 

że też już nie mają środków na remont tej drogi. To nie jest droga gminna, nie mamy żadnych 

praw do remontu tej drogi, będziemy wnioskować i prosić Starostwo o remont. 

Odnośnie urlopu kompensacyjnego dwie osoby w tym roku są na takim urlopie 

kompensacyjnym, to jest urlop przysługujący na mocy karty nauczyciela, z ustawy prawo 

oświatowe. Jeżeli się komuś należy to nie ma tu żadnej dowolności, że Wójt może komuś 

przyznać bądź nie. Jeżeli ktoś otrzymuje odpowiednie zaświadczenie na taki urlop przechodzi  

i my jako Gmina musimy zapłacić za taki urlop to są prawa nabyte przez nauczycieli. 

W kwestii odpadów wiemy, że ta cena była duża ponieważ miała na celu usprawnienie, 

spłacenie tych długów, żeby te odpady były odpierane regularnie, nieprzerwalnie  od 1 lipca 

2019 r. Wiadomo, że Związek Gmin nie odebrał od nas tych odpadów a teraz ma roszczenia, 

staramy się wesprzeć mieszkańców i samych siebie, ponieważ nie chcemy płacić podwójnie 

za odpady my z Panem Mecenasem nad tym tematem się pochylamy. Aczkolwiek taka 

uchwała została podjęta i 25,00 zł do końca tego roku obowiązuje. Od nowego roku będziemy 

się starać, żeby cena odbioru odpadów na terenie Gminy Staroźreby była niższa. Jednakże 

cenę określi przetarg , który dopiero będziemy organizować więc musimy jeszcze poczekać. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kinalski- Przedłożył Radnym Rady Gminy, 

sprawozdanie  z rocznej działalności Rady Gminy Staroźreby ( załącznik nr 2 do protokołu 

sprawozdanie z działalności Rady Gminy). Przewodniczący dodał, że jest to forma rozliczenia 



13 
 

wobec Rady, zaznaczył również, że jest takim samym Radnym jak i oni tj. „ cyt. Równy wśród 

równych a nie pierwszy wśród równych” 

Ad: 7 

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz 

Kinalski zamknął XVIII Sesję Rady Gminy Staroźreby. (Sesja odbyła się w Sali konferencyjnej 

Urzędu Gminy w Staroźrebach i trwał od godz. 8.00 do godz. 9.53.) 

 

              Protokołowała:                                                         Przewodniczący obrad: 

              Monika Palmowska                                                     /-/ Łukasz Kinalski 

                                                                                  

 


