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Protokołu Nr XIX/2019 
z XIX sesji Rady Gminy Staroźreby, 

która odbyła się w dniu 12 listopada 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, Pani Anna Aleks Kierownik ds. Oświaty i 
Spraw Organizacyjnych, Pan Mecenas Paweł Drewniak oraz mieszkańcy gminy Staroźreby 
– wg załączonych list obecności. 
 Frekwencja radnych wyniosła – 93,3 %. 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych. 
4. Sprawozdanie z działalności Rady w okresie miedzy sesjami  
5. Sprawozdanie Wójta z jego działalności w okresie między sesjami. 
6. Prezentacja, dyskusja i głosowanie nad: 

a) projektem uchwały Nr 91/XIX/2019 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły 
Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego w Smardzewie,  

b) projektem uchwały Nr 92/XIX/2019  w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły 
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Przeciszewie, 

c) projektem uchwały Nr 93/XIX/2019  w sprawie  stwierdzenia zakończenia 
działalności Gimnazjum w Staroźrebach, 

d) projektem uchwały nr 94/XIX/2019 w sprawie  stwierdzenia zakończenia 
działalności Gimnazjum im. Zbigniewa Dłużniewskiego w Nowej Górze, 

e) projektem uchwały nr 95/XIX/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie  Gminy Staroźreby, 

f) projektem uchwały nr 96/XIX/2019  w sprawie szczegółowego sposobu i 
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów 
komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez 
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

g) projektem uchwały nr 97/XIX/2019  w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Staroźreby, 

h) projektem uchwały nr 98 /XIX/2019  w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 
na 2019 rok, 

i) projektem uchwały nr 99 /XIX/2019  w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich 
zbywania, nabywania i wykupu, 

j) projektem uchwały nr 100/XIX/2019  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 
żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2020, 

k) projektem uchwały nr 101 /XIX/2019  w sprawie ustalenia kwoty stanowiącej 
średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczenia 
podatku leśnego na obszarze gminy na rok 2020, 

l) projektem uchwały nr 102 /XIX/2019  w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 
2020 rok obowiązujących na terenie Gminy Staroźreby, 

m) projektem uchwały nr 103 /XIX/2019  w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2020 rok 
obowiązujących na terenie Gminy Staroźreby, 

n) projektem uchwały nr 104 /XIX/2019  w sprawie skargi na bezczynność Wójt 
Gminy Staroźreby, 
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o) projektem uchwały nr 105 /XIX/2019  w sprawie skargi na rozstrzygnięcie 
konkursu na stanowisko Sekretarza Gminy Staroźreby, 

p) projektem uchwały nr 106 /XIX/2019  w sprawie zmiany uchwały nr 
76/XVI/2019 z dnia 30 września 2019 roku, 

q) projektem uchwały nr 107 /XIX/2019  w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021, 

r) projektem uchwały nr 108 /XIX/2019  w sprawie zmiany uchwały Nr 
171/XXVII/2013 Rady Gminy Staroźreby z dnia 11 grudnia 2013 roku, 

s)  projektem uchwały nr 109 /XIX/2019  w sprawie przyjęcia „ Gminnej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019 – 2023”, 

t) projektem uchwały nr 110/XIX/2019  w sprawie zmiany uchwały nr 
77/XVI/2019 z dnia 30 września 2019 roku, 

7. Sprawy różne, wolne wnioski, zapytania publiczności. 
8. Zamknięcie 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 XIX 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 14 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. 
 
Ad: 2  
Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kinalski – Zapytał czy ktoś chciałby zgłosić 
poprawkę do otrzymanego porządku obrad. 
Radna Rady Gminy Pani Krystyna Kaźmirska – Zgłosiła, że nie ma poprawek, ale 
prosiłaby żeby w punkcie szóstym kiedy będzie, prezentacja i dyskusja nad głosowaniem 
projektów uchwał dotyczących likwidacji szkół, żeby wówczas rodzice mogli zabrać głos. 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kinalski – Warunkowo wyraził zgodę, żeby 
przedstawiciel wyraził stanowisko ogółu. Ponadto zgłosił, że chciałby poddać pod głosowanie 
zdjęcie uchwały nr projektem uchwały nr 105 /XIX/2019  w sprawie skargi na rozstrzygnięcie 
konkursu na stanowisko Sekretarza Gminy Staroźreby, w związku z otrzymanym mailem w 
późnych godzinach wieczornych od Pani Grażyny Pietrzak, byłej Sekretarz Gminy 
Staroźreby w tym momencie Pan Przewodniczący odczytał treść maila: „ W związku z tym, 
że na dzień 12 listopada zwołano sesję, na której będzie  rozpatrywana moje skarga, na 
postępowanie konkursowe w którym brałam udział, chciałabym uczestniczyć w sesji,  zabrać 
głos w sprawie. Skarga jest dość skomplikowana dlatego chciałam się do niej odnieść na 
sesji, żeby wszyscy Radni mieli świadomość jednej kwestii, dotyczy to nie tylko komisji skarg 
wniosków i petycji uważam, że wszyscy radni powinni znać jakie argumenty były użyte na 
wadliwie przeprowadzonym konkursie na Sekretarza Gminy, niestety z przyczyn ode mnie 
niezależnych nie będę mogła uczestniczyć w tej dzisiejszej sesji. Dlatego zwracam się do 
przewodniczącego Rady Gminy oraz do Rady Gminy o zdjęcie z obrad uchwały nr 
105/XIX/2019 w  sprawie rozstrzygnięcia konkursu i dać możliwość wypowiedzenia się na 
sesji, sprawdziliśmy to i jest taka możliwość, że jeżeli tej uchwały nie podejmiemy w ciągu 
miesiąca możemy , możemy argumentować to skomplikowaną sprawą i dalej procedować ją 
o miesiąc dłużej. Natomiast chciałem powiedzieć Państwu z czego to wynika , po to została 
powołana komisja skarg , wniosków i petycji taki był zamysł ustawodawcy, żeby ta komisja 
zajmowała się sprawą od początku robiąc rozeznanie wśród tego ca mamy w dokumentach 
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oraz zapoznanie się z opinią Wójta czy też Pracowników Urzędu taki jest sens tej komisji. Ja 
osobiście wierzę w stanowisko tej komisji, komisja wypracowała opinię i ona jest dla mnie 
wiążąca, z tego co wiem pracowała bardzo merytorycznie, zadawała szereg pytań na  
obydwie skargi i Wójtowi i Pracownikom, także myślę, że ta skarga została zbadana 
dogłębnie. Właśnie po to jest ta komisja, żeby nie obciążać tym wszystkich radnych, ja 
rozumiem, że radni mają prawo wiedzieć, nie będę z tym dyskutował. W tamtej kadencji 
zajmowała się tym cała Rada Gminy, każdy radny ewentualnie rozpatrywał tą skargę, 
rzadkością było to, żeby wszyscy się spotykali i debatowali na d skargą, było jednogłośne 
stanowisko Rady odmawiamy albo przyjmujemy, prawnik pisał opinię i ona była 
przegłosowywana na sesji. W tym momencie przegłosujemy zdjęcie tej uchwały stawiam 
wniosek o zdjęcie uchwały nr 105/XIX/2019 z porządku obrad, każdy z radnych będzie miał 
możliwość wyrażenia swojej opinii w głosowaniu. Będę jeszcze prosił o opinię w tej sprawie. 
Mecenas Pan Paweł Drewniak – Jeżeli chodzi o sposób procedowania skarg, które wpłyną 
do Rady Gminy to rzeczywiście jest tak jak powiedział Pan Przewodniczący jest to filtrowane 
najpierw na etapie prac komisji skarg, wniosków i petycji. Komisja w toku prac zajmuje się 
merytoryką skargi, przeprowadzając stosownie do potrzeb postępowanie wyjaśniające, 
zapoznaje się z dokumentami, formułuje stanowisko, które przedkłada do głosowania radzie. 
Taki system pracy wydaje się najbardziej korzystny z punktu widzenia zarządzania czasem, 
też przyczynia się żeby merytorycznie rozstrzygnąć skargę. W ściśle powołanym do tego 
gronie, później uchwała Rady Gminy potwierdza ustalenia dokonane przez komisję. 
Natomiast wniosek osoby skarżącej nie wiąże w żadnym stopniu  Rady Gminy, nie ma 
obowiązku, żeby skarżący wystąpił na forum rady Gminy i dodatkowo tak jak tu pojawia się 
kwestia związana z terminem. Organy Administracji publicznej powinny rozpatrzyć sprawę 
niezwłocznie , nie dłużej niż w terminie 30 dni, a tylko w sytuacjach wyjątkowych, kiedy to 
jest uzasadnione skomplikowanym charakterem sprawy, obszernością materiału, można 
wtedy ten instrukcyjny termin przedłużyć. Natomiast do akceptacji państwa należy, czy w tej 
sytuacji mamy doczynienia z takim charakterem spraw, stanowisko komisji zostało wyrażone 
teraz pytanie czy sprawa jest na tyle skomplikowana i waszka żeby ją przedłużać. 
Radny Rady Gminy Pan Artur Wiśniewski  - Rozumiem, że Pani Sekretarz brała udział w 
tej Komisji. 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kinalski – Jako osoba skarżąca nie brała 
udziału w komisji. Jej Stanowisko było wyrażone w sposób pisemny. 
 
Wynik głosowania nr 1 na XIX sesji Rady Gminy : 
 
Rada Gminy przystąpiła do głosowania nad zdjęciem z porządku obrad uchwały nr 
105/XIX/2019. Uchwała została przyjęta większością głosów. 
 

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 nieobecny na posiedzeniu 

 6. Krystyna Kaźmirska za 

 7. Łukasz Kinalski wstrzymuje się 

 8. Krzysztof Kowalak za 

 9. Sławomir Mossakowski za 

10. Zbigniew Pawłowski za 

11. Ewa Piasecka za 

12. Grzegorz Pikalski za 

13. Daniel Siedlich nieobecny na głosowaniu 

14. Krzysztof Sobiesiak wstrzymuje się 

15. Artur Wiśniewski za 
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Wynik głosowania : 
za przyjęciem wniosku za zdjęciem z porządku 
obrad  uchwały nr 105/XIX/2019 głosowało – 11 
radnych, 
przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się od głosu – 2 radnych. 

 

 
Skarbnik Gminy Staroźreby Pani Monika Grabowska – W związku z projektem uchwały w 
sprawie ustalenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowanej jako 
podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na rok 2020, uchwała ta zawiera 
maksymalne stawki i  chciałabym poprosić o zdjęcie tej uchwały z porządku obrad ponieważ 
radni na komisjach nie wnieśli sprzeciwu co do wysokości tej stawki. Wówczas ta uchwała 
jest niezasadna , nie trzeba jej podejmować. 
Mecenas Pan Paweł Drewniak – Zasadniczo uchwałę dotyczącą podatku leśnego Rada 
Gminy podejmuje, wówczas kiedy jest stawka niższa niż to wynika z przepisów rangi 
ustawowej, jeżeli nie ma tu jakiejś bonifikaty, zwolnienia to uchwała jest bezprzedmiotowa. 
Wystarczy kierować się tylko i wyłącznie treścią regulacji ustawowej. 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kinalski -  przedstawił zmieniony porządek 
obrad. W związku z tym, że dwa projekty uchwały nr 101/XIX/2019 i 105/XIX/2019 zostały 
zdjęte z porządku obrad przez Radę Gminy, zmieniła się  numeracja uchwał. 
 
Wynik głosowania nr 2 na XIX sesji Rady Gminy : 
Rada Gminy przystąpiła do głosowania nad zmienionym porządkiem obrad. Zmieniony 
porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 

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 nieobecny na posiedzeniu 

 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 zmienionego porządku obrad 
głosowało – 14 radnych, 
przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się od głosu – 0 radnych. 

 

 
Ad:3 
Radna Rady Gminy Pani Krystyna Kaźmirska  - odczytała oświadczenie (oświadczenie 
stanowi załącznik nr 1  do protokołu.) 
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Ad:4 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kinalski – Sprawozdanie będzie obejmowało 
okres od 30 września 2019 roku, pierwsza sprawa otrzymałem maila od pana Mecenasa 
Jana Biliniewicza, Pan Mecenas zarzuca mieszkańcom rozmyślną anarchię, psychiczną 
przemoc, Radnym podejmowanie uchwał w ciemno i brak dyskusji nad projektem uchwały, a 
Przewodniczącemu rady Gminy nielegalne zwołanie sesji, tj z naruszeniem przepisów 
prawa, pozorne uspakajanie zebranych oraz określenie wystąpienia, pani Ewo przepraszam 
tak nie było Pani wystąpienia nie określiłem cyrk absolutnie , odsłuchiwałem kilka razy tą 
sesję to słowo nie padło. Na to pismo nie będziemy oficjalnie odpowiadać ,Pan Mecenas 
nawet nie chce odpowiedzi, ponieważ się nie skarży, tak to uzasadnił w swoim piśmie, ale 
też z treści nie wynika do jakiego typu pism zaliczyć to pismo, nie jest to wniosek, ani skarga 
petycja też nie jest. Ciężko się jest do tego odnieść a więc uznał bym to za krytyczną formę 
publikacji. Pan Mecenas ma prawo informacji o swoich poglądach. 4 października wpłynęło 
pismo ze Związku Gmin Regionu Płockiego, mięliśmy okazję się z nim zapoznać na ostatniej 
sesji. Otrzymaliśmy również pismo od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu, 
zwraca się do naszego Samorządu o zwolnienie z podatku na rok 2020, pismem zajęła się 
komisja ds. budżetu, inwestycji i rolnictwa oraz oświaty i spraw społecznych i o tym 
stanowisku panowie Przewodniczący nas poinformują. Mamy też pismo adresowane do 
Wójta Gminy a do wiadomości do Przewodniczącego Rady Gminy Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZNP w Płocku tematem jest prośba o renegocjację dodatku i innych 
składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a 
także wysokość szczegółowa zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego i tu prosiłbym Pana Wójta o odniesienie się do tego tematu na forum 
dzisiejszej sesji. Wpłynęły również dwie skargi na działalność Wójta Gminy i Urzędu Gminy, 
było rozpatrywanie obydwu skarg, w dniu dzisiejszym zajmujemy się jedną ze skarg, 
wszystkim członkom komisji skarg, wniosków i petycji bardzo dziękuję, wiem, że bardzo 
merytorycznie żeście pracowali. W dniu 25 października otrzymaliśmy pismo informujące z 
Regionalnej Izby Obrachunkowej o badaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową uchwał 
dotyczących Programu Postępowania naprawczego, spotkanie to miało miejsce 29 
października w spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy i Skarbnik Gminy i prosiłbym Pana Wójta 
bądź panią Skarbnik żebyście się do sprawy odnieśli. Wniosek o udostępnienie informacji 
publicznej autorstwa Pani Ewy Piaseckiej Radnej Naszej Gminy w zakresie pytania, kiedy 
została wykonana ekspertyza budynku ośrodka zdrowia w Staroźrebach i jakie wykazała 
usterki i niedociągnięcia podczas budowy. Pismo to jest adresowane do Wójta Gminy a nie 
do Przewodniczącego Rady. 
Radna Pani Ewa Piasecka – Ja dostałam od pana Pismo, także wiem o wszystkim. 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kinalski – Chciałbym wyjaśnić Radnym, że 
pismo nie mogło być skierowane do rady Gminy, ponieważ zgodnie z kpa to nie 
Przewodniczący Rady Gminy ani Rada Gminy nie może udzielać informacji  publicznej bo 
nie ma takich proregatyw, w myśl kodeksu postępowania administracyjnego Organem 
zobowiązanym do udzielania informacji na piśmie jest Pan Wójt Gminy Staroźreby i właśnie 
taka odpowiedz została do Pani Ewy wystosowana. Chciałem odnieść się do jednej sprawy 
komisja, w której Pani pracuje jest to specyficzna komisja dlatego został jej  nadany 
regulamin. W regulaminie zostało określone co jest wnioskiem, co skargą a co petycją .Była 
taka sytuacja, że Pani Ewa poprosiła Panią Palmowską, żeby to pismo przyniosła na 
komisję. Pani Ewo nie można tak robić.  
 Radna Pani Ewa Piasecka –Pan mi to raz wyjaśnił i nie ma potrzeby, żeby to drugi raz 
wyjaśniać. 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kinalski – Takiego pisma nie może Pani 
kierować do Pani Moniki, czy jakiegoś innego pracownika Urzędu. 
Radna Pani Ewa Piasecka – Ja nie do Pani Moniki skierowałam pismo tylko do Pana i 
dostałam odpowiedz i to mi wystarczy. 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kinalski – Ale prosiła Pani panią Monikę, żeby 
przyniosła pismo na komisję, nie może być takiej sytuacji to Przewodniczący dekretuje 
pisma. 
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Radna Pani Ewa Piasecka – Ja nie prosiłam, żeby przyniosła na komisje tylko, żeby 
przekazała Panu a to jest różnica. 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kinalski – Pisma kierujemy do Wójta a jakieś 
wnioski, zapytania, interpelacje ewentualnie do Rady Gminy i zajmujemy się tym wszyscy. 
Poproszę  teraz Przewodniczących komisji , które w tym czasie pracowały o krótkie 
sprawozdanie.  
Przewodniczący Komisji ds. oświaty i spraw społecznych Pan Zbigniew Pawłowski- 
Komisja  ds. oświaty i spraw społecznych pracowała w okresie pomiędzy sesjami tematem 
głównym podczas komisji było przygotowanie uroczystości obchodów Święta Niepodległości 
11 Listopada, poruszona została sprawa Gminnego Komendanta Ochotniczej Straży 
Pożarnej, który na komisji ustosunkował się do poborów jakie otrzymuje za pełnioną funkcję. 
Została również przedstawiona sprawa Komendy Wojewódzkiej Policji  dot. zwolnienia z 
podatku od nieruchomości, którą komisja odrzuciła. W kontekście Programu Postępowania 
Naprawczego zaprosiliśmy Pana Wójta na komisję, żeby zreferował nam sprawy związane z  
zamknięciem placówek oświatowych w Smardzewie i Przeciszewie. Zgłaszane zostały 
sprawy jeżeli chodzi o porządek w Nowej Górze po tak zwanej „betlejemce”,  a także 
znoszenia nieczystości, ponieważ powstaje nowe wysypisko śmieci jadąc w kierunku stawów 
i ta sprawa również została omówiona. 
Radny Pan Jacek Jarco Przewodniczący komisji ds. skarg, wniosków i petycji – w 
okresie między sesjami wpłynęły do komisji dwie skargi jedna na opieszałość Urzędu Gminy, 
druga  odnośnie wątpliwości związanych z wyborem na stanowisko Sekretarza. Uchwały 
stają na dzisiejszej sesji, myślę, że dobrze zostały sporządzone i opisane. 
Radny Pan Sławomir Mossakowski Przewodniczący Komisji ds. budżetu, inwestycji i 
Rolnictwa -  Komisja spotkała się 21 października i zajmowała się sprawozdaniem 
finansowym z wykonania budżetu za pierwsze półrocze, analizą wydatków budżetu na 
zadania oświatowe oraz analizą sytuacji w rolnictwie. Natomiast na spotkaniu w dniu 6 
listopada były omawiane projekty uchwał, które będą podejmowane na dzisiejszej sesji Rady 
Gminy. Wpłynęło pismo z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, która wystąpiła o 
umorzenie podatku na ten rok, komisja j tego podatku jednogłośnie wypowiedziała się , żeby 
tego podatku nie umarzać, ze względu na sytuację w jakiej się Gmina znajduje. Ponadto padł 
wniosek kolegi Radnego o wycofanie poborów dla Komendanta Gminnej Ochotniczej Straży 
Pożarnej, komisja jednogłośnie przyjęła wniosek o likwidację tego ryczałtu. 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kinalski – Dodam jeszcze odnośnie 
korespondencji wychodzącej z rady Gminy , skierowałem pisma do przewodniczących 
komisji, o to żeby wykonały plan pracy do końca roku w  przyszłym roku zgodnie ze statutem 
i ustawą o samorządzie gminnym, komisje muszą przedstawić takie szczegółowe 
sprawozdanie  ze swojej działalności w styczniu i już mogą pracować nad planem pracy na 
przyszły rok, też taka informacja wyszła. 
 
Ad:5 
Wójt Gminy Staroźreby Pan Kamil Groszewski -  W oznaczonym czasie międzysesyjnym 
od 1 października  a dniem dzisiejszym odbyły się dwie nadzwyczajne sesje Rady Gminy, w 
których m.in. przyjęliśmy Program Postępowania Naprawczego. W mienionym czasie 
spotykaliśmy się również na komisjach i omawialiśmy wiele ważnych spraw, w okresie 
między sesyjnym dotarła do nas również pozytywna opinia Regionalnej izby Obrachunkowej 
odnośnie Planu Naprawczego, stąd dziś mamy tak wiele uchwał , które mam nadzieję dziś 
zostaną podjęte. Przez cały ten okres głównie zajęliśmy się przygotowaniem do wdrożenia 
uchwał poprzedzonych Planem Naprawczym, przygotowaniem projektu budżetu na przyszły 
rok, to na pewno nie jest łatwe pomimo dużych oszczędności jakie poczyniliśmy w 2019 
roku, projekt budżetu jaki Państwu przekażemy będzie bardzo skromny, ale zabezpiecza 
finanse gminy, wszystkie podstawowe wydatki. Można powiedzieć, że płynność finansowa 
nie jest zagrożona a finanse gminy w przyszłym roku będą stabilne , nie mniej jednak aby tak 
się stało prosiłbym o pozytywne ustosunkowanie się do dzisiejszych projektów uchwał 
Państwa Radnych. Uchwał, które pozwolą nam na rzetelne przedstawienie projektu budżetu 
na przyszły rok. Miniony okres to także czas na przygotowanie się do polityki odpadami na 



7 

 

terenie naszej Gminy, co również nie jest łatwym zadaniem, wszystko tworzymy od zera. 
Niemniej jednak na pewno sobie z tym zadaniem poradzimy. W okresie międzysesyjnym 
wydałem również kilka zarządzeń, które są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. W 
okresie międzysesyjnym odbyłem kilkanaście spotkań z mieszkańcami, z przedstawicielami 
Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Radnymi, przez ostatni miesiąc trwały również prace 
nad zmiana strony internetowej Urzędu Gminy na tą chwilę  powinna zostać już zmieniona 
bądź niebawem będzie zmieniana. Podpisałem  także  umowę z Wojewodą mazowieckim na 
dodatkowe połączenia lokalne z Programu Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, 
od dnia dzisiejszego powinien kursować nowy autobus na terenie Gminy , który dowozi 
dzieci do szkoły, jakość przewozów dzieci powinna wzrosnąć. Docelowo chcemy , żeby 
jeszcze jeden taki nowy autobus dzieci dowoził, na terenie Naszej Gminy. W zeszłym 
tygodniu odbyłem rozmowę z Urzędem Miasta Płocka w sprawie komunikacji miejskiej 120 i 
linii wewnętrznej L2. Miasto Płock zleciło audyt całej komunikacji miejskiej kosztów i zysków, 
niestety miasto Płock do tego wszystkiego dokłada, żeby komunikacja miejska mogła na 
naszym terenie funkcjonować w takiej formie jak teraz jest. Będziemy musieli zabezpieczyć 
dodatkowe 100 000,00 zł, więc jeśli będziemy chcieli, żeby kursowały linie w takim zakresie, 
częstotliwości i ilości to w tym momencie dokładamy ok. 250 000,00 zł do komunikacji 
miejskiej. Jeżeli będziemy chcieli ,żeby komunikacja miejska funkcjonowała dalej w takiej 
samej formie, będziemy musieli dołożyć kolejne 100 000,00 zł.  
Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kinalski – 29 października mieliście spotkanie 
w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, na którym  badano uchwały 81/XVII/2019 
i 86/XVIII/2019 dotyczące Programu Postępowania Naprawczego, ta opinia była pozytywna. 
Wójt Gminy Staroźreby Pan Kamil Groszewski – 29 października Regionalna Izba 
obrachunkowa obradowała i wydała opinię  na temat Planu naprawczego, który przedłożyłem 
a Państwo przyjęliście. Plan Naprawczy został pozytywnie zaopiniowany a co za tym idzie, 
stwierdzono, że został przyjęty zgodnie z prawem. Plan Naprawczy został przyjęty i tego 
dotyczyła agenda spotkania. 
 
Ad :6 
Prezentacja, dyskusja i głosowanie nad: 

a) projektem uchwały Nr 91/XIX/2019 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej 
im. Księdza Jana Twardowskiego w Smardzewie,  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kinalski – Pani Radna prosiła, żeby w tym 
punkcie zabrał głos przedstawiciel społeczności tej szkoły. 
Radny Pan Grzegorz Dąbrowski – mam informację, że w tym punkcie odnośnie obydwu 
szkół chciałby zabrać głos Pani Jolanta Rokicka.  
Pani Lidia Kaźmirska Przedstawiciel Szkoły -  Jestem rodzicem zastępuję 
Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego w 
Smardzewie chciałabym odczytać apel do Państwa Radnych i Pana Wójta. Dopóki ludzie 
dobrej woli wciąż tu pracują , myślą, spieszą z pomocą, patrzą na drugiego człowieka z 
szacunkiem póty istnieje dobra przyszłość. Dziś w imieniu rodziców, dzieci, absolwentów , 
proszę Państwa o odrobinę dobrej woli. Czujemy się bardzo skrzywdzeni ponowną próbą 
likwidacji szkoły podstawowej w Smardzewie, być może dla Państwa jest to tylko plac i 
budynek w dobrym punkcie, ale dla nas szkoła ta jest integralną częścią naszej małej 
ojczyzny, to nasze dziedzictwo. Wiele osób nie może zrozumieć chęci likwidacji szkoły, którą 
oni budowali, pielęgnowali aby służyła kolejnym pokoleniom dzieci z okolicznych 
miejscowości. Rodzice do dziś pomagają w wakacje zakładali podłogę, wykonywali drobne 
prace remontowe a absolwenci w postaci darowizn wspomagają finansowo. Proszę Państwa 
nie czekamy na pieniądze z gminy, bo zdajemy sobie sprawę z trudnej sytuacji w jakiej się 
znajduje. Uważamy jednak, że likwidacja szkół nie uzdrowi finansów gminy. Po apelu Pana 
Wójta wiele osób wpłacało pieniądze na konto gminy, dziś czują się rozgoryczeni. Prosimy 
Państwa abyście zauważyli i docenili dobrą wolę i pracę ludzi, którym zależy aby ta szkoła 
istniała. Czy z taką samą łatwością podnieśli byście rękę za zamknięciem szkoły na własnym 
terenie. My rodzice celowo wybraliśmy tą szkołę dla naszych dzieci, bo wiemy, że one są 
tam dopilnowane, nie ma tam zagrożeń typu narkotyki, alkohol czy papierosy. Pomimo braku 
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hali sportowej, absolwenci wykazują się aktywnością fizyczną, kończą AWF bądź inną 
uczelnie gdzie trzeba się aktywnością fizyczną wykazać. Nauczyciele w tej szkole są 
serdeczni i z szacunkiem odnoszą się do uczniów i rodziców. Uczą się w przyjaznej 
atmosferze, nasze dzieci są otwarte i pewne siebie, pozwoli im to w przyszłości łatwiej 
odnaleźć się w szkołach  ponadpodstawowych. Proszę Państwa nie zawsze to co małe jest 
gorsze, owszem jest inne, ale nie znaczy, że mniej potrzebne. Przykładem są tu już 
wspomniane Posterunki Policji, które wracają do małych miejscowości, nikt nie mówi, że nie 
mają racji bytu bo mamy piękną Komendę Policji w Płocku. Kolejnym przykładem są kluby 
sportowe w Staroźrebach i w Górze, nie mają takich warunków jak Legia Warszawa czy inne 
duże kluby, ale czy są mniej ważne dla młodych ludzi w nich grających. Wszystko to dzieje 
się dzięki ludziom dobrej woli, nie lepiej łączyć ludzi zamiast ich dzielić, bo potrzeba likwidacji 
szkół dzieli nauczycieli, rodziców, dzieci. Proszę państwa prosimy o odrobinę dobrej woli bo 
bez niej nie istnieje dobra przyszłość. 
Pani Sylwia Woźnicka Przedstawiciel Szkoły -  Proszę Państwa jestem mamą dwójki 
dzieci, które uczęszczają do Szkoły Podstawowej im Adama Mickiewicza w Przeciszewie i 
chcę Państwu przekazać kilka słów od dzieci z naszej szkoły. Szanowny Panie 
Przewodniczący, Szanowni Państwo radni, szanowny Panie wójcie, my uczniowie Szkoły 
Podstawowej im Adama Mickiewicza w Przeciszewie zwracamy się do Państwa, ponieważ 
nie rozumiemy co się dzieje. Pan Wójt mówi, że gmina ma tak duże długi, że aby je spłacić, 
trzeba zlikwidować naszą szkołę. W zeszłym roku też się baliśmy, ale Państwo Radni 
obroniliście naszą szkołę , teraz wszyscy w Gminie znów się kłócą i mówią o sobie brzydkie 
rzeczy. My chcemy, żeby wreszcie była zgoda i żebyśmy mogli nadal uczyć się w szkole w 
Przeciszewie, uczyć i bawić, bo przygotowujemy tutaj dla rodziców, dziadków, mieszkańców 
różne imprezy. Po lekcjach mamy fajne akcje, w tym roku była noc w bibliotece. Pan Wójt 
powiedział, że trzeba zamknąć naszą szkołę, a nas przenieść do dużej szkoły w 
Staroźrebach, bo wtedy będzie taniej ale my chcemy zostać u siebie, ponieważ nie wszyscy 
muszą chodzić do dużych szkół. W telewizji usłyszeliśmy, że rząd chce, żeby w Polsce 
istniały takie małe szkoły jak nasza i nie pozwolą ich zamknąć. Bardzo ucieszyliśmy się, 
teraz dowiadujemy się, że nas to nie dotyczy i że nikt nam nie pomoże, bo rząd jest w 
Warszawie a tu jest wieś. W naszej wsi oprócz szkoły nie ma nic nawet sklepu. Lubimy 
jeździć na wycieczki i zwiedzać, ale uczyć chcemy się tu w Przeciszewie, w naszej szkole. 
Prosimy Was pomyślcie o nas gdy będziecie głosować, może są inne sposoby na ratowanie 
Gminy-  uczniowie Szkoły Podstawowej w Przeciszewie. 
Pani Jolanta Rokicka  Przedstawiciel Szkoły – Pozwolę odnieść się do słów jednego z 
Radnych, z IV sesji na której też była podejmowana uchwała o likwidacji szkół, jest to Pan 
Zbigniew Pawłowski. W tym momencie zostały odtworzone z telefonu fragmenty wypowiedzi 
Radnego z IV sesji Rady Gminy: „ Zobaczycie, że my podniesiemy się z kolan, bo dzisiaj 
jesteśmy na kolanach, nie karzmy tych ludzi ze Smardzewa i Przeciszewa za to, że ktoś 
zrobił po prostu ogromne rozpasanie”; „ Myślę, że Państwo przyjechali z zamiarem 
przedstawienia, takiego znalezienia zrozumienia w naszych osobach ludzi, którzy chcą 
rozmawiać, nie tylko podejmujących radykalne decyzje ,mówią tak bo tylko zamknięcie szkół 
uratuje naszą gminę. Nie może być gorszego myślenia , bo ja nie chciałem, przynajmniej ja 
jako Przewodniczący komisji ds. oświaty, a podejrzewam, że każdy z nas tutaj radnych czy  
członków gminy, żebyśmy byli zapamiętani jako ci, którzy mieli jeden pomysł na uratowanie 
gminy, poprzez zamknięcie szkół, bo jest naprawdę tyle działań, które powinniśmy wspólnie 
podejmować” ; „Wsłuchując się w głos Państwa ze Smardzewa, ja myślę, że jeśli chodzi o 
zamknięcie szkoły w Smardzewie, my na tym nie zaoszczędzimy, dlatego, że większość 
dzieci, pójdzie do Radzanowa albo będzie dojeżdżać do Płocka” 
Pani Rokicka dodała, że dzieci ze szkoły w Przeciszewie też, nie pójdą wszystkie do 
Staroźreb, jest również Cieszewo jest Drobin. Mamy nadzieję panie Zbigniewie Pawłowski, 
że nie zmienił pan swojego stanowiska. Państwo radni zburzyć jest bardzo łatwo , ale 
odbudować w tym przypadku nie da rady. 
Wójt Gminy Staroźreby Pan Kamil Groszewski –  Mieszkańcy przede wszystkim 
mieszkańcy okręgu Smardzewo i Przeciszewo . Nikt w tej Gminie nie chce likwidować tych 
dwóch szkół. Niemiej jednak musicie sobie zdawać sprawę, że to nie jest założenie i 
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odnosząc się do tego co Pani przed chwila puściła z telefonu, wypowiedź Pana Radnego Z. 
Pawłowskiego , właśnie z tamtej sesji. Ja pamiętam to jak dziś szkoda, że Pani tego nie 
puściła, wszyscy mówili zgodnie. Zaczyna pan Wójt od likwidacji szkół a nie szuka pan 
oszczędności nigdzie indziej. Pokażmy co potrafimy, poszukajmy oszczędności w całej 
Gminie, poczekajmy przez cały rok, znajdźmy oszczędności może nie będzie trzeba tak do 
tego podchodzić. W tym momencie my przez cały rok bardzo ciężko pracowaliśmy 
znaleźliśmy blisko 1 500 000,00 zł oszczędności. Niemiej jednak ta kwota nie jest 
wystarczająca do tego, aby Gminę w tym momencie uratować. Jest to bardzo trudne, 
niepopularne, niemiej jednak musimy odnosić się  do całej Gminy nie tylko do pewnego 
rejonu. W tym momencie projektujemy budżet na rok 2020. Zapotrzebowanie, które zgłosili 
wszyscy kierownicy jednostek organizacyjnych, referatów i wszystkich innych instytucji z 
terenu gminy na rok 2020. Przewyższa nasze możliwości o ponad 3 000 000,00 zł, my w tym 
momencie nie mówiąc już o tych długach i innych rzeczach, my musimy w tym momencie tak 
dopracować budżet, żeby to wszystko mogło się spiąć i żebyśmy mogli funkcjonować. My 
sobie damy radę, nie mniej  jednak ten budżet jest tylko tak, żeby przeżyć, on nie pozwala 
gminie na nic. Jest to tylko i wyłącznie stagnacja, opłacenie bieżących, podstawowych 
rachunków.. Nie chciałbym się gloryfikować, ale są inne gminy, które mają w tym momencie 
dużo lepszą sytuację finansową, mniejsze długi , a nie są w stanie wypłacać ani świadczeń 
dla nauczycieli, ani składek do ZUS. My w tym momencie tak się rządzimy, że jest nas na to 
stać, ale jeżeli nie zaczniemy w tym momencie wprowadzać reform trudnych, 
niepopularnych, nie uda się nam przetrwać. Dlatego rozumiem Państwa zażenowanie, 
Państwa sytuację, nie mniej jednak jako Gmina musimy myśleć o całości. Dlatego podjęcie 
tych uchwał ,pomimo, że jest trudne i niepopularne musi nastąpić jeśli Gmina ma przetrwać. 
Radna Pani Krystyna Kaźmirska – Ja już teraz to nic nie rozumiem. Rozumiem, że Pan 
Wójt szuka oszczędności , że likwidując szkoły odciąży Pan Gminę , ale ja już mówiłam na 
komisji oświaty , dlaczego Pan nie chce oddać tej szkoły w stowarzyszenie. Art. 5 nie 
pamiętam doszczętnie mówi, że Gmina nie jest obciążona, nie ponosi żadnych kosztów. 
Dlaczego Pan nie chce spróbować, będzie Pan na pewno chwalony i będzie zadowolona i 
strona Gminy i strona nauczycieli i rodziców. Tutaj są Panie Dyrektorki ja nie wiem dokładnie 
jak to jest, ale słyszałam i niech potwierdzą , że stowarzyszenie odciąża Gminę. Znam tylko 
w tym momencie zapomniałam nazwy, dwie miejscowości, gdzie 6 lat stowarzyszenie 
prowadzi ksiądz i 8 lat prowadzi Dyrektor Szkoły i się udało. Może i tu się uda, rodzice się 
angażują dajmy szansę tym ludziom. Dlaczego maja się nie bronić te szkoły, chodzi tu 
naprawdę o dobro tych dzieci, bo nauczyciele sobie poradzą, pracy jest dużo , zmienią sobie 
kwalifikacje i znajdą ty czy tam, ale co z tymi dziećmi, te dzieci naprawdę przeżyją, nie 
oszukujmy się. 
Wójt Gminy Staroźreby Pan Kamil Groszewski –  Szkoła podstawowa w Przeciszewie na 
rok 2020 złożyła zapotrzebowanie na kwotę 1 461 842 ,00 zł, w Smardzewie 1 294 397, 00 
zł. Subwencji w 2019 roku było w Gminie Staroźreby 6 737 000,00 zł, natomiast na ro 2010 
subwencji jest 5 950 000,00 zł, zmniejszyła nam się o ponad 700 000,00 zł, a koszty 
utrzymania placówki wzrosły. Jeśli chodzi o Szkołę w Smardzewie łącznie z oddziałem 
przedszkolnym, uczniów jest ok. 50. Nie mniej jednak uczniów w szkole jest tylko 41. 
Radna Pani Krystyna Kaźmirska – 52 uczniów jest. 
Wójt Gminy Staroźreby Pan Kamil Groszewski – Ale uczniów od 1 do 8 jest 41 (głos z 
Sali nauczycielek  52 uczniów). To przepraszam bardzo 52. Teraz weźmy tych 52 uczniów 
razy średnio 8 000,00 zł to mamy ponad 400 000,00 zł subwencji, którą otrzymamy dla 
Smardzewa, załóżmy zwyżkę 450 000,00 zł, a zapotrzebowanie , które złożyła szkoła to ok 
1 300 000,00 zł to jest ok. 800 000,00 zł, więcej które Gmina musi w tym momencie dołożyć. 
Nawet jeśli byśmy podeszli do tematu, że przekażemy na stowarzyszenie, u Państwa trzeba 
zatrudnić przynajmniej 10 nauczycieli z najniższej krajowej. Sama subwencja wystarczy albo 
może i nie wystarczyć na wynagrodzenia nauczycieli na cały rok, a gdzie są koszty 
utrzymania budynku, koszty dowozu dzieci, wszystkie inne pochodne, papier, tonery, 
ogrzewanie i inne rzeczy. Zdaje sobie sprawę, że macie państwo ta wolę walki i przez 
pewien czas byście sobie poradzili, niemniej jednak, kogo będzie  w stanie dołożyć w tak 
małej społeczności lokalnej 100 000,00; 200 000,00; a może 300 000, 00 zł., nie wiadomo. 
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Na pewno przez jakiś okres czasu sobie poradzicie i wierzę w to że byście dali radę, ale to 
na chwilę po 2 miesiącach, pół roku, przyjdziecie Państwo do Gminy i powiecie, że sobie nie 
radzicie. I to jest ten największy problem, bo gdyby ta subwencja, którą Państwu przekażemy  
ona pokryła te wszystkie możliwe koszty, które szkoła będzie musiała ponieść nie byłoby 
tutaj żadnego problemu. Nie mniej jednak tej subwencji wystarczy tylko na Państwa 
wynagrodzenia, a może i nie. Taka sama analogiczna sytuacja jest w Szkole w 
Przeciszewie. Jeżeli ta subwencja byłaby wyższa, wówczas możemy rozmawiać, ale tej 
subwencji nie wystarczy Państwu na podstawowy byt, dlatego też nie możemy podjąć innej 
decyzji. Nie mniej jednak w tym momencie jeżeli dziś podejmiemy uchwały to jest to zamiar 
likwidacji, rozpoczynamy procedurę ,nad którą jeszcze przez cztery miesiące będziemy 
pracować i się pochylać. Liczymy na to, że Minister Finansów umorzy nam tą dotacji, o którą 
Wojewoda wystąpił o zwrot, możliwe, że zdarzą się jeszcze inne okoliczności  i wtedy przez 
te cztery miesiące możemy usiąść i będziemy mogli pracować i wspierać się merytorycznie. 
Niemniej jednak teraz musimy rozpocząć formalną inicjatywę tego wszystkiego, dlatego 
żebyśmy zmieścili się w czasie, a przede wszystkim, żeby Plan naprawczy , który 
przyjęliśmy, żeby był realny i rzetelny, nie możemy w tym momencie zaniechać i udawać, że 
nic się nie stało. Zdaję sobie sprawę, niemniej jednak to są suche fakty, koszt w stosunku do 
tego roku wzrosły a subwencja ponad 700 000,00 zł zmalała. Gmina Staroźreby, Radni 
muszą w tym budżecie  znaleźć 700 000,00 zł w budżecie, do tego dołóżmy , jeżeli chcemy 
komunikację miejską zachować w takiej samej formie jak mamy w tym momencie, musimy 
znaleźć kolejne 100 000,00 zł. Ja bardzo chętnie zrobię to wszystko tylko proszę Państwa 
Radnych , żeby wskazali w budżecie, który dostaną, gdzie te dodatkowe 800 000,00 zł, które 
od roku 2020 będą nam potrzebne, gdzie je znajda niech wskażą my z Panią Skarbnik na 
pewno się do tego ustosunkujemy. 
Radna Pani Krystyna Kaźmirska – Państwo nie zmniejszyło subwencji ,tylko zmniejszyła 
się liczba uczniów, w czwartek po naszej komisji oświaty ja wysłuchałam Ministra wypowiedzi 
i subwencja rośnie ponad trzy miliardy złotych subwencja na oświatę idzie do góry , nawet 
klasy zerowe mają dostać tą subwencję. Więc nie liczmy w szkole są matematycy to sobie 
policzą, te 800 000,00 zł, które ma Pan dołożyć do Smardzewa czy Przeciszewa to Panu 
zostaną, dlaczego pn tak się upiera. Proszę Pana bardzo dajmy szansę tym szkołom i wtedy 
będziemy mieli czyste sumienie i ja i Pan i Radni. Nie powiodło się nie dali rady nie mamy 
innego wyjścia, przecież to nie pali się. Nie ma artykułu w Planie Naprawczym , które mówią, 
że te punkty muszą być natychmiast zrealizowane. Spokojnie Panie wójcie ja bardzo Pana 
proszę o rozwagę i Radnych również. 
Radny Pan Zbigniew Pawłowski – Dziękuję Pani, że Pani zachowała moją wypowiedz, Ja 
patrzę z troską my stajemy przed dylematem czy ratować Gminę czy ratować Gminę i 
Szkoły. Państwo chcecie ratować jedno i drugie, każdy z Państwa ja byłem przez tyle lat 
nauczycielem i wiem jak ciężko czasami znaleźć pracę. To co powiedziałem się z tego nie 
wycofuje jeżeli chodzi o dzieci, bo wiem, że wiele z tych uczniów trafi albo do Radzanowa 
albo gdzieś indziej będzie dojeżdżać, to jest normalne. Ja znam tą sytuacje i staram się 
przez cały ten rok ją śledzić. Chciałbym, żebyście Państwo w całej tej dyskusji pokazali 
kierunek, gdzie możemy znaleźć te środki, żebyśmy to co zostało przyjęte w Planie 
Naprawczym udało się zrealizować, to jest bardzo ważne. Nie może być pozornie, albo 
pokażemy, że mamy te środki i je tu zaoszczędzimy tu czy tu. To jest najgorsze, że my 
mówimy o oszczędzaniu poprzez zamykanie placówek Smardzewie czy Przeciszewie. Tu 
chodzi przede wszystkim , żeby spojrzeć i my liczymy na Państwa współpracę, że Państwo 
pokażecie, że macie taki czy inny pomysł . Łatwo jest przyjść powiedzieć, że my chcemy, 
natomiast każdy z nas tutaj Państwo powiedzieli, że Państwo wpłacali ja też wpłacałem wiele 
osób wpłaciło środki, żeby tą Gminę ratować i każdy z nas nadal walczy, żeby tą Gminę 
uratować. Także są cztery miesiące jeszcze można rozmawiać, szukać rozwiązań. Na 
komisji żeśmy długo rozmawiali Pani K. Kaźmirska kilka razy zwracała się z prośbą, żeby tą 
szkołę przekształcić w stowarzyszenie. 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kinalski – Czy jeżeli jest Stowarzyszenie i ono 
po kilku miesiącach skapituluje, bo kto by chciał pracować za marne pieniądze i wiązać 
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koniec z końcem, czy wtedy znowu Gmina nie jest zobowiązana przyjąć na nowo tą szkołę 
na utrzymanie. 
Wójt Gminy Staroźreby Pan Kamil Groszewski –  Gmina w tym momencie jest 
zobowiązana wspomóc to stowarzyszenie, a my nie jesteśmy w tym momencie w stanie 
pomóc. 
Radna Pani Krystyna Kaźmirska – Po co widzicie to wszystko w czarnych barwach, 
dlaczego Panie Przewodniczący, skąd ma Pan takie przypuszczenia. 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kinalski- Żyjemy w takich czasach, w których 
chyba pieniądz rządzi światem. Ubolewam nad tym ale tak jest. 
 
Wynik głosowania nr 3 na XIX sesji Rady Gminy : 
Rada Gminy przystąpiła do głosowania. Przedstawiona uchwała Nr 91/XIX/2019 upadła. 

Lp. Imię i nazwisko radnego Sposób głosowania 

 1. Grzegorz Dąbrowski przeciw 

 2. Krzysztof Dwojewski wstrzymał się 

 3. Jacek Jarco za 

 4. Stanisław Jędrzejewski wstrzymał się 

 5. Tomasz Karpiński nieobecny na posiedzeniu 

 6. Krystyna Kaźmirska przeciw 

 7. Łukasz Kinalski za 

 8. Krzysztof Kowalak przeciw 

 9. Sławomir Mossakowski za 

10. Zbigniew Pawłowski wstrzymał się 

11. Ewa Piasecka przeciw 

12. Grzegorz Pikalski przeciw 

13. Daniel Siedlich za 

14. Krzysztof Sobiesiak za 

15. Artur Wiśniewski przeciw 

 
 
 

Wynik głosowania : 
za przyjęciem uchwały 91/XIX/2019 głosowało – 5 
radnych, 
przeciw – 6 radnych, 
wstrzymało się od głosu – 3 radnych. 

 

 
b) projektem uchwały Nr 92/XIX/2019  w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej 

im. Adama Mickiewicza w Przeciszewie. 
 
Wynik głosowania nr 4 na XIX sesji Rady Gminy : 
Rada Gminy przystąpiła do głosowania. Przedstawiona uchwała Nr 92/XIX/2019 upadła. 

 

Lp. Imię i nazwisko radnego Sposób głosowania 

 1. Grzegorz Dąbrowski przeciw 

 2. Krzysztof Dwojewski wstrzymał się 

 3. Jacek Jarco za 

 4. Stanisław Jędrzejewski przeciw 

 5. Tomasz Karpiński nieobecny na posiedzeniu 

 6. Krystyna Kaźmirska przeciw 

 7. Łukasz Kinalski za 

 8. Krzysztof Kowalak przeciw 

 9. Sławomir Mossakowski za 

10. Zbigniew Pawłowski wstrzymał się 

11. Ewa Piasecka przeciw 
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12. Grzegorz Pikalski przeciw 

13. Daniel Siedlich za 

14. Krzysztof Sobiesiak za 

15. Artur Wiśniewski przeciw 

 
 
 

Wynik głosowania : 
za przyjęciem uchwały 92/XIX/2019 głosowało – 5 
radnych, 
przeciw – 6 radnych, 
wstrzymało się od głosu – 3 radnych. 

 

 
W tym momencie Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kinalski zarządził przerwę w 
obradach. 
Po zakończeniu  przerwy, w związku z tym, że dwie uchwały zostały zdjęte z porządku 
obrad, oraz dwie uchwały upadły, zmianie uległa numeracja pozostałych projektów uchwał 
przedstawionych w porządku obrad. 
Pani Anna Aleks Kierownik ds. Oświaty i Spraw Organizacyjnych – Wyjaśniła, że do 
momentu podjęcia przez Radę jest to projekt uchwały, dopiero po podjęciu przez Radę 
dokument staje się właściwą uchwałą. Ponieważ my prowadzimy rejestr uchwał, więc 
wszystkie numery uchwał podjęte przez Radę muszą być zachowane w kolejności. W 
związku z tym projekt uchwały który spada zostaje w dokumentach, a następna uchwała 
otrzymuje numer tej poprzedniej. 
 
Zmienione numery projektów uchwał:  

Prezentacja, dyskusja i głosowanie nad: 
a) projektem uchwały Nr 91/XIX/2019  w sprawie  stwierdzenia zakończenia 

działalności Gimnazjum w Staroźrebach, 
b) projektem uchwały nr 92/XIX/2019 w sprawie  stwierdzenia zakończenia 

działalności Gimnazjum im. Zbigniewa Dłużniewskiego w Nowej Górze, 
c) projektem uchwały nr 93/XIX/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie  Gminy Staroźreby, 
d) projektem uchwały nr 94/XIX/2019  w sprawie szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów 
komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez 
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

e) projektem uchwały nr 95/XIX/2019  w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Staroźreby, 

f) projektem uchwały nr 96/XIX/2019  w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 
2019 rok, 

g) projektem uchwały nr 97 /XIX/2019  w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich 
zbywania, nabywania i wykupu, 

h) projektem uchwały nr 98/XIX/2019  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 
żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2020, 

i) projektem uchwały nr 99 /XIX/2019  w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 
2020 rok obowiązujących na terenie Gminy Staroźreby, 

j) projektem uchwały nr 100 /XIX/2019  w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2020 rok 
obowiązujących na terenie Gminy Staroźreby, 

k) projektem uchwały nr 101 /XIX/2019  w sprawie skargi na bezczynność Wójta 
Gminy Staroźreby, 
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l) projektem uchwały nr 102 /XIX/2019  w sprawie zmiany uchwały nr 
76/XVI/2019 z dnia 30 września 2019 roku, 

m) projektem uchwały nr 103 /XIX/2019  w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021, 

n) projektem uchwały nr 104/XIX/2019  w sprawie zmiany uchwały Nr 
171/XXVII/2013 Rady Gminy Staroźreby z dnia 11 grudnia 2013 roku, 

o)  projektem uchwały nr 105/XIX/2019  w sprawie przyjęcia „ Gminnej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019 – 2023”, 

p) projektem uchwały nr 106/XIX/2019  w sprawie zmiany uchwały nr 77/XVI/2019 
z dnia 30 września 2019 roku, 

       
Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kinalski  - przedstawił następujące projekty 
uchwał: 
 

a) projekt uchwały Nr 91/XIX/2019  w sprawie  stwierdzenia zakończenia działalności 
Gimnazjum w Staroźrebach, 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Wynik głosowania nr 5 na XIX sesji Rady Gminy : 
Rada Gminy przystąpiła do głosowania. Przedstawioną uchwałę Radni przyjęli jednogłośnie  
( w załączeniu uchwała Rady Gminy Nr 91/XIX/2019) 

 

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 nieobecny na posiedzeniu 

 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 91/XIX/2019 głosowało – 14 
radnych, 
przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się od głosu – 0 radnych. 

 

 
b) projekt uchwały nr 92/XIX/2019 w sprawie  stwierdzenia zakończenia działalności 

Gimnazjum im. Zbigniewa Dłużniewskiego w Nowej Górze, 
Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 
Wynik głosowania nr 6 na XIX sesji Rady Gminy : 
Rada Gminy przystąpiła do głosowania. Przedstawioną uchwałę Radni przyjęli jednogłośnie  
( w załączeniu uchwała Rady Gminy Nr 92/XIX/2019) 

 

Lp. Imię i nazwisko radnego Sposób głosowania 
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 1. Grzegorz Dąbrowski za 

 2. Krzysztof Dwojewski za 

 3. Jacek Jarco za 

 4. Stanisław Jędrzejewski za 

 5. Tomasz Karpiński nieobecny na posiedzeniu 

 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 92/XIX/2019 głosowało – 14 
radnych, 
przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się od głosu – 0 radnych. 

 

 
c) projekt uchwały nr 93/XIX/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie  Gminy Staroźreby, 
Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 
Wynik głosowania nr 7 na XIX sesji Rady Gminy : 
Rada Gminy przystąpiła do głosowania. Przedstawioną uchwałę Radni przyjęli jednogłośnie  
( w załączeniu uchwała Rady Gminy Nr 93/XIX/2019) 

 

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 nieobecny na posiedzeniu 

 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 93/XIX/2019 głosowało – 14 
radnych, 
przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się od głosu – 0 radnych. 
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d) projekt uchwały nr 94/XIX/2019  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w 
szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela 
nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych. 

Radny Pan Krzysztof Dwojewski – Czy u nas na terenie Gminy wszyscy mieszkańcy 
korzystają z koszy, bo jeżeli by wszyscy korzystali to nie byłoby takiego wysypywania do 
lasu, żwirowni. 
Pan Kamil Groszewski Wójt Gminy Staroźreby – Za politykę zarządzania odpadami 
komunalnymi na terenie Gminy Staroźreby do końca 2019 roku odpowiada Związek Gmin 
Regionu Płockiego i to oni dysponują największą wiedzą i oni nadzorują to co się dzieje na 
terenie Gminy w zakresie odpadów. Na pewno są osoby, które się nie zdeklarowały, bądź w 
inny sposób próbują się pozbyć tych odpadów. Przejmiemy od stycznia politykę odpadową i 
będziemy starali się od każdego mieszkańca, który mieszka na terenie naszej gminy taką 
deklarację uzyskać, to jest oblig prawny, niemniej jednak do tego momentu robił to Związek 
Gmin, wiemy jak to się kończy nie wszystko jest tak jak być powinno. 
 
Wynik głosowania nr 8 na XIX sesji Rady Gminy : 
Rada Gminy przystąpiła do głosowania. Przedstawioną uchwałę Radni przyjęli jednogłośnie  
( w załączeniu uchwała Rady Gminy Nr 94/XIX/2019) 

 

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 nieobecny na posiedzeniu 

 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 94/XIX/2019 głosowało – 14 
radnych, 
przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się od głosu – 0 radnych. 

 

 

e) projekt uchwały nr 95/XIX/2019  w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Staroźreby. 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wynik głosowania nr 9 na XIX sesji Rady Gminy : 
Rada Gminy przystąpiła do głosowania. Przedstawioną uchwałę Radni przyjęli jednogłośnie  
( w załączeniu uchwała Rady Gminy Nr 95/XIX/2019) 
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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 nieobecny na posiedzeniu 

 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 95/XIX/2019 głosowało – 14 
radnych, 
przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się od głosu – 0 radnych. 

 

 

f) projekt uchwały nr 96/XIX/2019  w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok. 
Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 
Wynik głosowania nr 10 na XIX sesji Rady Gminy : 

Rada Gminy przystąpiła do głosowania. Przedstawioną uchwałę Radni przyjęli jednogłośnie 
( w załączeniu uchwała Rady Gminy Nr 96/XIX/2019) 

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 nieobecny na posiedzeniu 

 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 96/XIX/2019 głosowało – 14 
radnych, 
przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się od głosu – 0 radnych. 
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g) Projekt uchwały nr 97 /XIX/2019  w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu, 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kinalski  - Zapytał stronę wnioskodawcy czym 
ta uchwała  się różni w stosunku do tej, którą przyjmowaliśmy jakiś czas temu. 
Skarbnik Gminy Pani Monika Grabowska – Szanowni Państwo na sesji 24 października 
została ta uchwała uchylona, ponieważ musieliśmy się skupić na programie postępowania 
naprawczego, dlatego teraz ta uchwała zostanie ponownie poddana pod głosowanie. 
 
Wynik głosowania nr 11 na XIX sesji Rady Gminy : 
Rada Gminy przystąpiła do głosowania. Przedstawioną uchwałę Radni przyjęli jednogłośnie  
( w załączeniu uchwała Rady Gminy Nr 97/XIX/2019) 

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 nieobecny na posiedzeniu 

 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 97/XIX/2019 głosowało – 14 
radnych, 
przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się od głosu – 0 radnych. 

 

 
h) projekt uchwały nr 98/XIX/2019  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, 

przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2020. 
Radny Pan Grzegorz Dąbrowski – Zapytał czy te zestawienie, które mamy 58,46 zł to jest 
cena gusowska? I tu wchodzimy na cenę 51,00 zł czy to jest aktualna cena gusowska? 
Wójt Gminy Staroźreby Pan Kamil Groszewski -  W treści uchwały jest wszystko 
napisane, dostosowujemy się do tego co w tym momencie jest aktualne w Planie 
Naprawczym , tu nie ma żadnej dowolności z naszej strony. 

Wynik głosowania nr 12 na XIX sesji Rady Gminy : 
Rada Gminy przystąpiła do głosowania. Przedstawioną uchwałę Radni przyjęli większością 
głosów ( w załączeniu uchwała Rady Gminy Nr 98/XIX/2019) 

Lp. Imię i nazwisko radnego Sposób głosowania 

 1. Grzegorz Dąbrowski wstrzymał się od głosu 

 2. Krzysztof Dwojewski za 

 3. Jacek Jarco za 

 4. Stanisław Jędrzejewski za 

 5. Tomasz Karpiński nieobecny na posiedzeniu 

 6. Krystyna Kaźmirska za 

 7. Łukasz Kinalski za 

 8. Krzysztof Kowalak za 
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 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 98/XIX/2019 głosowało – 13 
radnych, 
przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się od głosu – 1 radny. 

 

 
i) projekt uchwały nr 99/XIX/2019  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2020 rok 
obowiązujących na terenie Gminy Staroźreby. 
Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 
Wynik głosowania nr 13 na XIX sesji Rady Gminy : 
Rada Gminy przystąpiła do głosowania. Przedstawioną uchwałę Radni przyjęli większością 
głosów ( w załączeniu uchwała Rady Gminy Nr 99/XIX/2019) 

Lp. Imię i nazwisko radnego Sposób głosowania 

 1. Grzegorz Dąbrowski wstrzymał się od głosu 

 2. Krzysztof Dwojewski za 

 3. Jacek Jarco za 

 4. Stanisław Jędrzejewski za 

 5. Tomasz Karpiński nieobecny na posiedzeniu 

 6. Krystyna Kaźmirska wstrzymała się od głosu 

 7. Łukasz Kinalski za 

 8. Krzysztof Kowalak wstrzymał się od głosu 

 9. Sławomir Mossakowski za 

10. Zbigniew Pawłowski za 

11. Ewa Piasecka wstrzymała się od głosu 

12. Grzegorz Pikalski za 

13. Daniel Siedlich za 

14. Krzysztof Sobiesiak za 

15. Artur Wiśniewski wstrzymał się od głosu 

 
 
 

Wynik głosowania : 
za przyjęciem uchwały 99/XIX/2019 głosowało – 9 
radnych, 
przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się od głosu – 5 radnych. 

 

 
W tym momencie Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kinalski  zarządził przerwę. 
Po przerwie Przewodniczący Rada Gminy Pan Łukasz Kinalski przedstawił następujące 
projekty uchwał: 

j) projekt uchwały nr 100 /XIX/2019  w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2020 rok obowiązujących na 
terenie Gminy Staroźreby, 

Skarbnik Gminy Staroźreby Pani Monika Grabowska – Przy tej uchwale chciałam zgłosić 
autopoprawkę, posiadają Państwo do tej uchwały załącznik nr 2, w tym załączniku stawka 
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została określona na kwotę 2040 w pozycji nr 4 nie mniej niż 31 mamy kwotę 2040, tutaj 
właściwa kwota jaka powinna wynikać to 2102, ponieważ w tej uchwale wszystkie kwoty 
podnosimy o 2%, również tutaj chcieliśmy dokonać korekty i zmienić tę kwotę.  
Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kinalski – Autopoprawki w zasadzie się nie 
głosuje i tutaj też tego nie będziemy robić, ale wyraźmy swoją opinię przy zmienionym 
brzmieniu tej uchwały , właśnie w tym punkcie poprawiając z kwoty 2040 na kwotę 2102. 
 
Wynik głosowania nr 14 na XIX sesji Rady Gminy 
Rada Gminy przystąpiła do głosowania. Przedstawioną uchwałę Radni przyjęli jednogłośnie 
( w załączeniu uchwała Rady Gminy Nr 100/XIX/2019) 

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 nieobecny na posiedzeniu 

 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 100/XIX/2019 głosowało – 
14 radnych, 
przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się od głosu – 0 radnych. 

 

 
k) projekt uchwały nr 101 /XIX/2019  w sprawie skargi na bezczynność Wójta Gminy 

Staroźreby. 
Przewodniczący rady Gminy Pan Łukasz Kinalski – O skargach dziś już trochę 
mówiliśmy, dalej będę stawał na stanowisku, że ustawodawca powołał komisje ds. skarg, 
wniosków i petycji właśnie po to żeby ta komisja zajmowała się tymi sprawami tego 
pierwszego kontaktu nazwijmy to tak. Ja ufam wszystkim członkom tej komisji i stawiam taką 
tezę, że wywiązują się ze swojej pracy bardzo dobrze i sumiennie, efektem pracy tej komisji 
jest niniejsza uchwała, która została opracowana na podstawie opinii tejże komisji. 
 
Wynik głosowania nr 15 na XIX sesji Rady Gminy 
Rada Gminy przystąpiła do głosowania. Przedstawioną uchwałę Radni przyjęli jednogłośnie 
( w załączeniu uchwała Rady Gminy Nr 101/XIX/2019) 

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 nieobecny na posiedzeniu 

 6. Krystyna Kaźmirska za 

 7. Łukasz Kinalski za 
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 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 101/XIX/2019 głosowało – 
14 radnych, 
przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się od głosu – 0 radnych. 

 

l) projekt uchwały nr 102 /XIX/2019  w sprawie zmiany uchwały nr 76/XVI/2019 z dnia 
30 września 2019 roku, 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wynik głosowania nr 16 na XIX sesji Rady Gminy 
Rada Gminy przystąpiła do głosowania. Przedstawioną uchwałę Radni przyjęli jednogłośnie 
( w załączeniu uchwała Rady Gminy Nr 102/XIX/2019) 

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 nieobecny na posiedzeniu 

 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 102/XIX/2019 głosowało – 
14 radnych, 
przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się od głosu – 0 radnych. 

 

 
m) projekt uchwały nr 103/XIX/2019  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny na lata 2019-2021, 
Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wynik głosowania nr 17 na XIX sesji Rady Gminy 
Rada Gminy przystąpiła do głosowania. Przedstawioną uchwałę Radni przyjęli jednogłośnie 
( w załączeniu uchwała Rady Gminy Nr 103/XIX/2019) 

Lp. Imię i nazwisko radnego Sposób głosowania 
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 1. Grzegorz Dąbrowski  za 

 2. Krzysztof Dwojewski za 

 3. Jacek Jarco za 

 4. Stanisław Jędrzejewski za 

 5. Tomasz Karpiński nieobecny na posiedzeniu 

 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 103/XIX/2019 głosowało – 
14 radnych, 
przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się od głosu – 0 radnych. 

 

 
n) projekt uchwały nr 104/XIX/2019  w sprawie zmiany uchwały Nr 171/XXVII/2013 Rady 

Gminy Staroźreby z dnia 11 grudnia 2013 roku, 
Radna Pani Ewa Piasecka – Była u nas Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej na komisji ds. budżetu inwestycji i rolnictwa, ale zapomniałam zapytać, mamy 
stawkę godzinową 17,00 zł, a nie pamiętam ile było do tej pory. 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Emilia Ciećwierz – Domańska 
– Odpowiedziała na to pytanie, że stawka godzinowa do tej pory była 14,70 zł. 
Wynik głosowania nr 18 na XIX sesji Rady Gminy 
Rada Gminy przystąpiła do głosowania. Przedstawioną uchwałę Radni przyjęli jednogłośnie 
( w załączeniu uchwała Rady Gminy Nr 104/XIX/2019) 

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 nieobecny na posiedzeniu 

 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 
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Wynik głosowania : 
za przyjęciem uchwały 104/XIX/2019 głosowało – 
14 radnych, 
przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się od głosu – 0 radnych. 

 

 
o)  projekt uchwały nr 105/XIX/2019  w sprawie przyjęcia „ Gminnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019 – 2023”, 
Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 
Wynik głosowania nr 19 na XIX sesji Rady Gminy 
Rada Gminy przystąpiła do głosowania. Przedstawioną uchwałę Radni przyjęli jednogłośnie 
( w załączeniu uchwała Rady Gminy Nr 105/XIX/2019) 

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 nieobecny na posiedzeniu 

 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 105/XIX/2019 głosowało – 
14 radnych, 
przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się od głosu – 0 radnych. 

 

 
p) projekt uchwały nr 106/XIX/2019  w sprawie zmiany uchwały nr 77/XVI/2019 z dnia 

30 września 2019 roku, 
Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

       
Wynik głosowania nr 20 na XIX sesji Rady Gminy 
Rada Gminy przystąpiła do głosowania. Przedstawioną uchwałę Radni przyjęli jednogłośnie 
( w załączeniu uchwała Rady Gminy Nr 106/XIX/2019) 

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 nieobecny na posiedzeniu 

 6. Krystyna Kaźmirska za 

 7. Łukasz Kinalski za 
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 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 106/XIX/2019 głosowało – 
14 radnych, 
przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się od głosu – 0 radnych. 

 

 
 
 
Ad :7 
Radny Pan Grzegorz Dąbrowski – Mam pytanie odnośnie lokalizacji przystanków 
autobusowych, kiedy przystanki, które żeśmy podjęli w uchwale będą rozmieszczone, 
ustawione, żeby dzieci mogły z nich korzystać. 
Wójt Gminy Staroźreby Pan Kamil Groszewski –  Te przystanki, których Gmina ma prawo 
ich ustanawiania czyli na drogach gminnych, one już tam stoją, jeżeli chodzi o drogi 
powiatowe , tutaj obowiązek ustanawiania przystanków przy drogach powiatowych należy do 
Zarządcy drogi, takie uchwały na pewno trafiły do Powiatu i będą w miarę możliwości 
ustawiane przystanki, tutaj Urząd Gminy nie ma możliwości wyręczania Powiatu. 
Radny Pan Grzegorz Dąbrowski – pan mówi że przystanki są, a Ja mówię że ich nie ma, 
bo uchwałę podjęliśmy, a punkty przystankowe nie zostały rozmieszczone. 
Wójt Gminy Staroźreby Pan Kamil Groszewski –  Przy drogach gminnych, przyznam, że 
nie jest mi to wiadome, bo przystanki były zamawiane i  miały być rozmieszczane. 
Oczywiście sprawdzę to i wyjaśnię. 
Radny Pan Krzysztof Dwojewski – Przychodzą strażacy z OSP Rogowo i w tym budżecie 
obecnym i za rok 2018, OSP Staroźreby, Góra, Dłużniewo Sędek otrzymywały 
dofinansowanie z funduszy dotacyjnych i gminnych, a z tego co wiem to Ci Panowie z 
Rogowa to nawet nie mają wyposażenia mundurowego. Pomimo tego, że mają tak słabe 
dofinansowanie to zdobyli pierwsze miejsce na zawodach Strażackich. Ponadto mam 
pytanie dotyczące kanalizacji sanitarnej na odcinku Góra- Staroźreb, kiedy było zapisywanie 
chętnych mieszkańców na przyłączenie do kanalizacji sanitarnej wówczas bardzo duża 
część mieszkańców deklarowała chęć przyłączenia się do kanalizacji. Czy na dzień 
dzisiejszy wszystkie te osoby się podłączyły, czy jest jeszcze część mieszkańców nie 
podłączonych do kanalizacji. 
Wójt Gminy Staroźreby Pan Kamil Groszewski –  Jeżeli chodzi o zawody tak rzeczywiście 
strażacy z OSP w Rogowie zajęli I miejsce, serdecznie im za to dziękuję, jeżeli chodzi o 
zawody gminne. Jeżeli chodzi o zawody powiatowe więc tutaj obuwie i wszystkie inne rzeczy 
były im dostarczone, o mundurach nic nie słyszałem. Nie mniej jednak złożyli do mnie 
zapotrzebowanie na obuwie i takie obuwie otrzymali. Komendant Gminnej Ochotniczej 
Straży Pożarnej osobiście im takie obuwie zakupywał, środki z budżetu gminy na ten cel 
zostały przeznaczone. Ochotnicza Straż Pożarna z OSP w Rogowie, to jest jednostka która 
nie znajduje się w systemie ratowniczo – gaśniczym. Nie jest to również jednostka, która 
posiada jakikolwiek wóz strażacki, która jest uprzywilejowana, czy ma możliwość gaszenia 
pożarów, oraz jest zadysponowana do innych prac. Tak jak inne jednostki OSP jak 
Smardzewo czy Płonna, które nie są w tym systemie, w tym roku tych środków mieli 
znacznie mniej. Wszyscy wiemy w jakiej jesteśmy sytuacji . I nie jest to odosobniony  
przypadek, że Straż pożarna z OSP Rogowo nie otrzymała środków, tylko w miarę 
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możliwości, jeżeli trzeba było jakieś umundurowanie czy obuwie staraliśmy się zapewnić, nie 
mniej jednak na wszystko nie ma środków i nie oszukujmy się nie będzie, musimy pospłacać 
długi. Te jednostki które są w systemie ratowniczo – gaśniczym , to one absorbują bardzo 
dużo środków z naszego budżetu, same szkolenia , przeglądy techniczne to wszystko nas 
dużo kosztuje. Ponadto chciałbym się odnieść  do dzisiejszej sytuacji odnośnie głosowania 
nad zamiarem likwidacji tych dwóch szkół . Cieszę się, że Państwo podjęli swoją decyzję 
suwerenną, każdy z nas ma prawo do podejmowania takich. Niemniej jednak to w żaden 
sposób nie rozwiązuje nam to problemu, bardziej go tylko wiąże i utrudnia. Dlatego mam dla 
Państwa propozycję, abyśmy wspólnie czyli do piątku, do 15 listopada zostaną Państwu 
przedstawione projekty budżetu na rok 202, proszę państwa abyście Państwo po tym jak 
otrzymacie projekty, abyśmy w następnym tygodniu spotkali się, czy Państwo sami się 
spotkacie na połączonych komisjach Rady Gminy, czy na komisji budżetowej spróbowali w 
tym budżecie, który tam się znajduje znaleźć te ponad 2 500 000,00 zł, których nam brakuje, 
a które mogli byśmy pozyskać poprzez likwidację tych  szkół, to by nam dużo ułatwiło. 
Starałem się szukać wielokrotnie , ja nie znalazłem, ale państwa jest tutaj 15 osób, więc w 
grupie siła, może się Państwo nad tym tematem pochylą i razem, wspólnie te środki 
znajdziemy. Jeśli tych środków nie uda się znaleźć w tym budżecie na rok 2020, dlatego ten 
budżet i wieloletnia prognoza finansowa, będą nierealistyczne, a co za tym idzie regionalna 
Izba Obrachunkowa i tak nam sama  stworzy budżet. Dzisiaj szanuję i cieszę Si, że państwo 
mają swoje zdanie, aczkolwiek to nie załatwia żadnego problemu, problem jest nadal i 
musimy go rozwiązać. Dlatego jeżeli bym mógł prosić Państwa i Pana Przewodniczącego o 
pochylenie się w przyszłym tygodniu nad projektem budżetu i nad próbą znalezienia innego 
rozwiązania niż likwidacja tych szkół. I jeżeli będzie to możliwe jeszcze  z Panem 
Przewodniczącym będę o tym rozmawiał,  za tydzień w piątek zwołanie sesji zobaczymy czy  
w trybie nadzwyczajnym czy trybie ustawowym i znalezienie rozwiązania. Praktycznie to 
będzie już koniec listopada, a my musimy ten projekt przygotować Gmina musi 
funkcjonować. Nie możemy tkwić w takiej niepewności w jakiej znajdujemy się teraz, dlatego 
jeżeli mogę prosić Państwa, proszę w przyszłym tygodniu  o taką wytężoną pracę, próbę 
znalezienia tych środków, pochylenia się nad tym, a w piątek podjęcie stosownych decyzji. 
Dlatego tak jak wcześniej wspominałem Gmina musi funkcjonować. 
Pan Bogdan Matczak mieszkaniec Gminy – Chodzi o gospodarkę odpadami, zbiórka 
gabarytów w jakich miesiącach się to odbywa, bo Emiraty Arabskie mogą nam tylko 
pozazdrościć, tam na przystankach jest tylko klimatyzacja a u nas lodówki i wersalki, rozwala 
się to gdzie się da i jak się da, myślę, że należałoby to ukrócić i zacząć o tym, ponieważ 
przyzagrodowe spalarnie funkcjonują świetnie, dym się unosi non stopi tu chyba nikt nad tym 
nie panuje. Druga sprawa czy Pan Dyrektor naszego Zakładu Gospodarczego, mógłby się 
włączyć w pomoc. Podjęliśmy tutaj z Radnymi taką inicjatywę, żeby wyremontować drogę 
Zdziar – Rogowo, idzie to opornie ale idzie. Teraz jest wywózka ziemi i żeby Pan Dyrektor 
się w to włączył, zalazł miejsce, wskazał  żeby zacząć coś robić, to może uda się nam na 
wiosnę u Pana Starosty jeszcze cos uzyskać. 
Wójt Gminy Staroźreby Pan Kamil Groszewski –  Odnośnie odpadów tak jak 
wspominałem wcześniej, za odpady na terenie Gminy do końca tego roku odpowiada 
Związek Gmin Regionu Płockiego. De fakto są zobligowani do zabrania gabarytów teraz na 
jesieni, w tym momencie nie ma jeszcze określonego terminu, przynajmniej nie dotarło do 
mnie, kiedy zostanie odbiór wielkogabarytowy zorganizowany. Niemniej jednak to wszystko 
powinien zorganizować Związek Gmin, my wysłaliśmy Pan Damian Petera odpowiada za to, 
wnioski gdzie mieszkańcy informowali o tym, że te wielkogabarytowe odpady są dostępne, 
więc my wysłaliśmy ,każdy mieszkaniec musi przyjść poinformować, że takie odpady są, a 
my przekazujemy to do Związku Gmin. Nie mniej jednak do końca roku odpowiada za to 
Związek Gmin i w jego gestii jest, żeby te odpady zabrać. My jako Gmina przejmiemy 
gospodarkę śmieciową od 1 stycznia i na pewno na wiosnę będziemy taki odbiór 
wielkogabarytowy organizować ponieważ musimy. Odnośnie drugiego pytania, z pozoru 
pytanie jest proste, ale jest to droga powiatowa. Trzeba to dobrze przemyśleć bo pieniądze z 
budżetu gminy będą szły  na drogę powiatową. I w tym momencie nie jest to do końca 
zasadne. My chętnie jako Gmina pomożemy, ale to musi być zrobione zgodnie z prawem, bo 
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za chwile , środki które byśmy tam przekazali, byłyby rozdysponowane nierzetelnie i 
niezgodnie z prawem i ja bym miał w tym momencie problemy. Na pewno jakaś pomoc 
doraźna tak, ale trzeba określić rodzaj i zakres tych prac i czego państwo tutaj będziecie 
sobie życzyli. Pomoc na pewno, ale musi to być w ramach rozsądku i umiaru , żeby nie było 
problemów.  
Pan Bogdan Matczak mieszkaniec Gminy – Panie Wójcie mieszkańcy zobligowali się do 
pomocy dadzą swój sprzęt, ziemie zabiorą tylko Pan Dyrektor, żeby raczył całym tym 
przedsięwzięciem się troszkę zainteresować, bo my jako osoby cywilne, nie bardzo i czas 
pozwala i się wtrącać w to wszystko, może wskazać, gdzie tą ziemię można odwieźć, a 
może potrzebna będzie w Gminie, żeby zasypać nierówności dołki. Zwyczajne 
zaangażowanie, żeby się interesował, bo ta droga powiatowa mimo, że jest kategorii 
powiatowej ale tam mieszkają mieszkańcy naszej Gminy, płacą podatki w tej gminie i  
uważam, że koła jak niszczą to też na szkodę Gminy. 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kinalski – My nie zostawiamy na tej drodze 
środków trwałych, w postaci nawierzchni, czy ziemi tylko jak rozumiem Pan wnioskuje o 
zwykłą pomoc organizacyjną. 
Pan Bogdan Matczak mieszkaniec Gminy –Mieszkańcy chcą zabrać ziemię, jeżeli by Pan 
Dyrektor podjąć współpracę z Kierownikiem Rejonu Bodzanów Panem Ryszardem 
Kulińskim, można by dużo więcej zrobić. Koparkę dostaniemy na 50 h, jeżeli tej koparki nie 
wykorzystamy , tylko ona będzie stała, jedną przyczepę się załaduje a za 2 h wróci to Pan 
Operator zapisze sobie 3 h a nic nie zrobi. Chodzi o to, że jak już dostaniemy ta koparkę to 
żeby ją wykorzystać maksymalnie i jak najwięcej roboty wykonać. 
Wójt Gminy Staroźreby Pan Kamil Groszewski –  Ja bym chciał zapytać, czy Dyrektor był 
informowany o tej sprawie. 
Pan Bogdan Matczak mieszkaniec Gminy- Najpierw trzeba pójść do Pana Dyrektora, 
poinformować go o zaistniałej sytuacji, w tym momencie wychodzi na to, że Pan Dyrektor 
uchyla się od pomocy, jeżeli nie został w żaden sposób poinformowany, a przychodzimy od 
razu na sesję. My nawet nie wiedzieliśmy o takiej inicjatywie, dlatego prosiłbym najpierw 
porozmawiać z Dyrektorem, poinformować mnie nawet słownie, przyjść do Urzędu już nie 
mówię o żadnym piśmie i wtedy możemy rozmawiać. Skoro my nic nie wiemy to trudno za 
coś tu odpowiadać i z czegoś się tłumaczyć. 
Pan Sławomir Barankiewicz mieszkaniec Gminy – Przychodzą do mnie do domu 
mieszkańcy i pytają, że z tym śledztwem nie ma żadnych informacji, ponoć prowadziła to 
Prokuratura w Płocku , wychodzi na to, jakby Gmina ukrywała, posądza się ludzi niewinnych, 
więc tutaj nachodzi pytanie czy są jakieś osoby winne sytuacji jaka powstała, czy w ogóle nie 
ma. Dlaczego to śledztwo zostało przeniesione z prokuratury płockiej do Ciechanowa, czy 
tam jest mało ludzi wykształconych w tej prokuraturze i nie potrafi tego śledztwa 
poprowadzić, czy mają jakieś inne może osobiste zapatrywania. Z tego Ciechanowa ponoć 
do Łodzi przenieśli ja bym proponował od razu do Częstochowy, bo tam dobra trasa i krótka 
droga. Jak to właściwie jest ja kiedyś apelowałem, nie można lekceważyć tych ludzi. Ludzie 
chcą się dowiedzieć jak są różne zebrania i sesje. Korona z głowy by takiemu członkowi 
prokuratury nie spadła, jakby tu przyjechał, bo są różne rzeczy o których ludzie by mieli dużo 
do powiedzenia. Mieli by tzw. lekcję p-oglądową jakby tu przyjechali czy to jest prawda, że te 
śledztwa są tak przekazywane celem rozwodnienia tego, czy dojścia prawdy. A może tam 
nikt nie winny. 
Wójt Gminy Staroźreby Pan Kamil Groszewski –   Od momentu w którym jako Wójt Gminy 
zawiadomiłem o możliwości popełnienia przestępstwa czy nie dopełnienia obowiązków, od 
tego momentu sprawę nadzoruje prokuratura, najpierw to była prokuratura W Płocku, później 
zostało przeniesione do prokuratury rejonowej w  Ciechanowie, a w tym momencie 
prokuratura Regionalna w Łodzi zabrała to pod swoją jurysdykcję i przekazała prokuraturze 
Okręgowej w Sieradzu. I w tym momencie prowadzi to prokuratura Okręgowa w Sieradzu. Ja 
jako Wójt od momentu zgłoszenia nie mogę publicznie wypowiadać się i informować o tym, 
dlatego, że złamałbym prawo, ja bym w tym momencie naraził się na odpowiedzialność 
karną. Ja złożyłem, poinformowałem bo musiałem, ale w tym momencie prowadzi to 
prokuratura. Każdy z Państwa mieszkańców ma prawo zgłosić się, na piśmie do danej 
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prokuratury w tym momencie do Rzecznika Prokuratury w Sieradzu i poprosić o informacje. 
To nie jest tak, że to Wójt coś ukrywa, wszystkie dokumenty zostały przekazane, niemiej 
jednak sprawę teraz prowadzi prokurator ja nie jestem Prokuratorem, nie jestem Sędzią a 
tym samym nie jestem żadnym katem, ja złożyłem to w tym momencie badają służby, które 
są za to odpowiedzialne. Ja nie jestem tutaj upoważniony do przedstawiania, żadnych 
informacji. Ja złożyłem i czekam na rzetelne śledztwo, czekam na decyzję ze strony 
Prokuratury i chciałbym uspokoić się do mieszkańców tu nie ma żadnego drugiego dna 
Prokuratura pracuje. 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kinalski – W tym momencie Przewodniczący 
zwrócił się do czwórki Radnych, którzy materiały na sesję otrzymują w formie papierowej z 
prośbą aby poszli o krok do przodu i żeby przeszli tak jak inni Radni na wersję elektroniczną i 
na maila będą im dostarczane materiały na obrady. 
 
Ad:8 

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Przewodniczący Rady Gminy Pan 
Łukasz Kinalski zamknął XIX Sesję Rady Gminy Staroźreby. (Sesja odbyła się w Sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy w Staroźrebach i trwał od godz. 8.00 do godz. 11.10.) 
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