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Protokół NR XXIX/2020 

z XXIX sesji Rady Gminy Staroźreby, 
która odbyła się w dniu 25 maja 2020 r. 

 
W sesji uczestniczyli Radni Gminy Staroźreby (obecność 93,33% - 14 Radnych) oraz: 

• Pan Kamil Groszewski – Wójt Gminy Staroźreby. 

• Pani Monika Grabowska – Skarbnik Gminy Staroźreby. 

• Pani Agnieszka Kuligowska – Sekretarz Gminy Staroźreby. 

• Pani Emilia Ciećwierz – Domańska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

• Pan Paweł Drewniak – Mecenas. 
 
Ad. 1.  Otwarcie sesji – godz. 14.00 – 25 maja 2020 roku 

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  zwołania 
 i otwarcia XXIX sesji Rady Gminy Staroźreby w kadencji 2018 – 2023 dokonał Pan Łukasz Kinalski – 
Przewodniczący Rady Gminy Staroźreby, który przywitał Radnych i zgromadzonych gości i stwierdził 
kworum. 

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, przeprowadza się głosowanie imienne. 
 
Pan Łukasz Kinalski (Przewodniczący Rady Gminy) – W tym punkcie podziękował Panu Wójtowi 
oraz Pani Sekretarz Gminy Staroźreby za zaangażowanie w przygotowaniu nowej Sali obrad Rady 
Gminy Staroźreby, która mieści się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury. 
 
Ad. 2.  Przyjęcie porządku obrad 
 
Pan Łukasz Kinalski (Przewodniczący Rady Gminy) – Odczytał porządek obrad - porządek obrad 
stanowi załącznik nr 1 protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy. 
Pani Monika Grabowska (Skarbnik Gminy Staroźreby) – Zwróciła się o włączenie do porządku obrad 
XXIX sesji Rady Gminy projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
Pan Łukasz Kinalski (Przewodniczący Rady Gminy) – Odniósł się, że projekt uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej będzie miał nr 148/XXIX/2020.  Przechodzimy do głosowania nad 
przyjęciem porządku obrad rozszerzonego o włączenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej.( W związku z tym, że przedmiotowa włączana do porządku obrad uchwała będzie 
pierwszą, wszystkie kolejne uchwały przedstawione w porządku obrad zostaną przesunięte o jeden 
numer). 
 
 

Głosowanie nr 1 – przyjęcie porządku obrad rozszerzonego o włączenie projektu uchwały  
nr 148/XXIX/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

l.p nazwisko imię głosowanie      

1 Dąbrowski Grzegorz za      

2 Dwojewski Krzysztof za      

3 Jarco Jacek za      

4 Jędrzejewski Stanisław za  WYNIKI GŁOSOWANIA 
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5 Karpiński Tomasz nieobecny  ZA 14 

6 Kaźmirska Krystyna za  PRZECIW 0 

7 Kinalski Łukasz za  WSTRZYMUJĄCE 0 

8 Kowalak Krzysztof za  NIEOBECNI 1 

9 Mossakowski Sławomir za      

10 Pawłowski Zbigniew za      

11 Piasecka Ewa za      

12 Pikalski Grzegorz za      

13 Siedlich Daniel za      

14 Sobiesiak Krzysztof za      

15 Wiśniewski Artur za      
 

Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie . 

Ad. 3.  Przyjęcie protokołów z XXVII i XXVIII sesji Rady Gminy w Staroźrebach 

 

Pan Łukasz Kinalski (Przewodniczący Rady Gminy) - zapytał Radnych o uwagi do protokołów. 

Radni nie wnieśli poprawek do protokołów. Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem 

dokumentów. 

 

Głosowanie nr 2 – przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy: 

l.p nazwisko imię głosowanie      

1 Dąbrowski Grzegorz za      

2 Dwojewski Krzysztof za      

3 Jarco Jacek za      

4 Jędrzejewski Stanisław za  WYNIKI GŁOSOWANIA 

5 Karpiński Tomasz za  ZA 14 

6 Kaźmirska Krystyna za  PRZECIW 0 

7 Kinalski Łukasz za  WSTRZYMUJĄCE 0 

8 Kowalak Krzysztof za  NIEOBECNI 1 

9 Mossakowski Sławomir za      

10 Pawłowski Zbigniew za      

11 Piasecka Ewa za      

12 Pikalski Grzegorz za      
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13 Siedlich Daniel za      

14 Sobiesiak Krzysztof za      

15 Wiśniewski Artur nieobecny      
 

Protokół z XXVII sesji został przyjęty i podlega publikacji w BIP. 

 

Głosowanie nr 3 – przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy: 

l.p nazwisko imię głosowanie      

1 Dąbrowski Grzegorz za      

2 Dwojewski Krzysztof za      

3 Jarco Jacek za      

4 Jędrzejewski Stanisław za  WYNIKI GŁOSOWANIA 

5 Karpiński Tomasz wstrzymał się  ZA 13 

6 Kaźmirska Krystyna za  PRZECIW 0 

7 Kinalski Łukasz za  WSTRZYMUJĄCE 1 

8 Kowalak Krzysztof za  NIEOBECNI 1 

9 Mossakowski Sławomir za      

10 Pawłowski Zbigniew za      

11 Piasecka Ewa za      

12 Pikalski Grzegorz za      

13 Siedlich Daniel za      

14 Sobiesiak Krzysztof za      

15 Wiśniewski Artur nieobecny      
  

Protokół z XXVIII sesji został przyjęty i podlega publikacji w BIP.  
 

Ad. 4.  Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych. 

Pani Ewa Piasecka (Radna Rady Gminy) – Przedstawiła oświadczenie dotyczące wniosku złożonego 

przez grupę radnych z dnia 3 czerwca 2019 roku (Oświadczenie Radnej stanowi załącznik nr 2 do 

protokołu z XXIX sesji Rady Gminy). 

Pan Sławomir Mossakowski (Wiceprzewodniczący Rady Gminy) – Złożył na ręce 

Przewodniczącego Rady Gminy wniosek Klubu Radnych ( w którego skład wchodzą: Sławomir 

Mossakowski, Daniel Siedlich, Grzegorz Dąbrowski oraz Zbigniew Pawłowski) o wprowadzenie do 

porządku obrad na najbliższej Sesji Rady Gminy projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet 

dla Radnych nowej wysokości tj:  obniżenie o 50 % diet Radnych, przewodniczących komisji, 

wiceprzewodniczących Rady Gminy, oraz 200,00 zł dla Przewodniczącego Rady Gminy do czasu 
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wyjścia Gminy z Planu Naprawczego. Powodem przedłożenia projektu tej uchwały są względy 

finansowe w związku z przedłużająca się procedurą likwidacją szkół ora znacznego zmniejszenia 

wpływu do budżetu Gminy z tytułu zmniejszenia udziału w podatkach  spowodowany pandemią 

koronawirusa. Wiceprzewodniczący wyjaśnia, że Radni pełnią funkcje społecznie , spotykając się 

średnio raz dwa razy w miesiącu , diety z tego tytułu nie są głównym źródłem utrzymania tylko 

dodatkiem, w związku z powyższym w celu poprawy finansów gminy podjęcie uchwały w sprawie 

obniżenia diet Radnych jest uzasadnione. 

Pan Łukasz Kinalski (Przewodniczący Rady Gminy) – Odniósł się, że na podstawie art. 20 ust. 6 

ustawy o samorządzie gminnym , Przewodniczący Rady Gminy na wniosek klubu radnych jest 

zobowiązany do porządku obrad najbliższej sesji wprowadzić taki projekt uchwały jeśli wpłynie on do 

Rady Gminy na 7 dni przed rozpoczęciem sesji. Wobec powyższego wniosek klubu radnych zostanie 

rozpatrzony na kolejnej sesji Rady Gminy. 

 

Ad. 5.  Sprawozdanie z działalności Rady Gminy między sesjami. 
 
Pan Łukasz Kinalski (Przewodniczący Rady Gminy) – Poinformował radnych, że od tej sesji  
w sposób cykliczny będą otrzymywać na sesji sprawozdanie z działalności Rady Gminy między sesjami 
w formie papierowej. Jest to kolejny krok Przewodniczącego w kierunku transparentności  
i równego traktowania Radnych. 
Pan Daniel Siedlich (Wiceprzewodniczący Rady Gminy) – Przedstawił sprawozdanie  
z działalności Rady Gminy między sesjami w okresie od 4 maja 2020 roku do 25 maja 2020 roku.  
( sprawozdanie z działalności Rady Gminy stanowi załącznik nr 3 do protokołu z XXIX sesji Rady 
Gminy). 
Pan Łukasz Kinalski (Przewodniczący Rady Gminy) – Zwrócił się do Przewodniczących stałych 
komisji Rady Gminy o  sprawozdanie z działalności tych komisji w okresie pomiędzy sesjami. 
Pan Sławomir Mossakowski (Wiceprzewodniczący Rady Gminy) –Odniósł się, że komisja ds. 
budżetu, inwestycji i rolnictwa spotkała się między sesjami dwukrotnie tj. na posiedzeniach 8 maja  
i 22 maja 2020 roku. Głównym tematem na posiedzeniu komisji w dniu 8 maja było : sprawozdanie  
ze stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie Gminy Staroźreby, informacja na temat realizacji 
inwestycji za 2019 rok, analiza projektów uchwał procedowanych na sesji Rady Gminy. Tematem  
na posiedzeniu komisji w dniu 22 maja było: analiza i wydanie opinii na temat wykonania budżetu Gminy 
Staroźreby za 2019 rok, informacja o wysokości pozyskanych środków spoza budżetu Gminy za 2019 
rok, analiza wydatków Gminy na oświetlenie uliczne i analiza projektów uchwał, które będą 
procedowane na dzisiejszej sesji Rady Gminy. 
Pan Grzegorz Dąbrowski ( Radny Gminy Staroźreby) –  Jako Z-ca Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej przedstawił, że w okresie pomiędzy sesjami komisja rewizyjna spotkała się kilka razy na 
posiedzeniach, których tematem była kontrola planowa przed absolutorium. 
Pan Zbigniew Pawłowski (Radny Rady Gminy Staroźreby) – Odniósł się, że komisja ds. oświaty  
i spraw społecznych spotkała się w okresie pomiędzy sesjami dwukrotnie na posiedzeniach 8 maja 
2020 roku i 20 maja 2020 roku. W dniu 8 maja na posiedzeniu komisji uczestniczyli Dyrektorzy 
wszystkich szkół na terenie Gminy Staroźreby, natomiast w dniu 20 maja 2020 roku uczestniczyli 
również Dyrektorzy szkół oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  w Staroźrebach Pani Elżbieta 
Wojciechowska i Pani Marzena Kasiura Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej. 
 

Ad. 6.  Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy. 

 

Pan Kamil Groszewski (Wójt Gminy Staroźreby) – Przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności 
za okres od 4 maja 2020 roku do 25 maja 2020 roku ( sprawozdanie z działalności Wójta Gminy 
pomiędzy sesjami stanowi załącznik nr 4 do protokołu z XXIX sesji Rady Gminy) 
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Ponadto w tym punkcie Wójt Gminy Staroźreby odniósł się do oświadczenia Radnej Pani Ewy 
Piaseckiej, że w tamtym okresie czyli w czerwcu 2019 roku Pani Radna Piasecka wraz z grupą Radnych 
wystąpiła z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej i tak jak Pani Radna słusznie zauważyła 
my odwołaliśmy się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, a następnie sprawa 
została przekazana do ponownego rozpatrzenia . Pani Radna subtelnie słowami zasugerowała, że 
mogłem naruszyć przepisy prawa „mogłem” to słowo znaczy bardzo dużo i tu jest trochę 
nadinterpretacji. Przedmiotowa sprawa jest w ponownym rozpatrzeniu. 
 

 
Ad. 7.   Prezentacja, dyskusja i głosowania nad projektami uchwał. 

a) projekt uchwały Nr 148/XXIX/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Staroźreby  

Łukasz Kinalski (Przewodniczący Rady Gminy) – otworzył dyskusję, poprosił o zabieranie głosu 
przez radnych. Zgłoszeń nie było. Następnie Przewodniczący zwrócił się do Skarbnik Gminy  
o zabranie głosu w sprawie projektu uchwały. 
Pani Monika Grabowska (Skarbnik Gminy Staroźreby) – Wyjaśniła, że zmiany w Wieloletniej 
prognozie Finansowej odnoszą się do zmian, które są widoczne i są przedstawione w uchwale 
zmieniającej uchwałę Budżetową , dokonujemy tutaj zmniejszenia dochodów , co za tym idzie po 
stronie wydatków następuje również zmniejszenie . Ponadto w uchwale tej dokonujemy zmiany  
w pozycji wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane spowodowane wcześniejszym 
Zarządzeniem Wójta Gminy Staroźreby, tutaj chodzi o dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
do wszystkich wcześniejszych zmian. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostaną zmniejszone 
przychody z budżetu tytułem nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. 
 
Pan Łukasz Kinalski (Przewodniczący Rady Gminy)- Zarządził głosowanie nad projektem uchwały 
nr 148/XXIX/2020 
 
Głosowanie nr 4 – przyjęcie projektu uchwały nr 148/XXIX/2020: 

l.p nazwisko imię głosowanie      

1 Dąbrowski Grzegorz za      

2 Dwojewski Krzysztof za      

3 Jarco Jacek za      

4 Jędrzejewski Stanisław za  WYNIKI GŁOSOWANIA 

5 Karpiński Tomasz za  ZA 14 

6 Kaźmirska Krystyna za  PRZECIW 0 

7 Kinalski Łukasz za  WSTRZYMUJĄCE 0 

8 Kowalak Krzysztof za  NIEOBECNI 1 

9 Mossakowski Sławomir za      

10 Pawłowski Zbigniew za      

11 Piasecka Ewa za      

12 Pikalski Grzegorz za      
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13 Siedlich Daniel za      

14 Sobiesiak Krzysztof za      

15 Wiśniewski Artur nieobecny      
 

Uchwała nr 148/XXIX/2020 została przyjęta jednogłośnie i podlega publikacji na BIP. 
 

b) projekt uchwały Nr 149/XXIX/2020 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok. (druk 
nr 1)  
 

Pani Monika Grabowska (Skarbnik Gminy Staroźreby) – Zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały, 

zgodnie z dokumentami, które zostały przekazane Radnym. 

Pan Łukasz Kinalski (Przewodniczący Rady Gminy)- Odniósł się, do tego że Radni otrzymali 

dodatkowe materiały , które sugerowały autopoprawkę do projektu zmiany uchwały budżetowej.  

 Pytań i uwag do projektu uchwały brak. 
 

Głosowanie nr 5– przyjęcie projektu uchwały nr 149/XXIX/2020: 

l.p nazwisko imię głosowanie      

1 Dąbrowski Grzegorz za      

2 Dwojewski Krzysztof za      

3 Jarco Jacek za      

4 Jędrzejewski Stanisław za  WYNIKI GŁOSOWANIA 

5 Karpiński Tomasz za  ZA 14 

6 Kaźmirska Krystyna za  PRZECIW 0 

7 Kinalski Łukasz za  WSTRZYMUJĄCE 0 

8 Kowalak Krzysztof za  NIEOBECNI 1 

9 Mossakowski Sławomir za      

10 Pawłowski Zbigniew za      

11 Piasecka Ewa za      

12 Pikalski Grzegorz za      

13 Siedlich Daniel za      

14 Sobiesiak Krzysztof za      

15 Wiśniewski Artur nieobecny      
 

Uchwała nr 149/XXIX/2020 została przyjęta jednogłośnie i podlega publikacji na BIP. 

 

c) projekt uchwały Nr 150/XXIX/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Staroźreby. (druk nr 2) 

Pytań i uwag do projektu uchwały brak. 
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Głosowanie nr 6 – przyjęcie projektu uchwały nr 150/XXIX/2020: 

l.p nazwisko imię głosowanie      

1 Dąbrowski Grzegorz za      

2 Dwojewski Krzysztof za      

3 Jarco Jacek za      

4 Jędrzejewski Stanisław wstrzymał się  WYNIKI GŁOSOWANIA 

5 Karpiński Tomasz przeciw  ZA 7 

6 Kaźmirska Krystyna wstrzymała się  PRZECIW 1 

7 Kinalski Łukasz wstrzymał się  WSTRZYMUJĄCE 6 

8 Kowalak Krzysztof wstrzymał się  NIEOBECNI 1 

9 Mossakowski Sławomir za      

10 Pawłowski Zbigniew za      

11 Piasecka Ewa wstrzymała się      

12 Pikalski Grzegorz wstrzymał się      

13 Siedlich Daniel za      

14 Sobiesiak Krzysztof za      

15 Wiśniewski Artur nieobecny      
 

Uchwała nr 150/XXIX/2020 została przyjęta większością głosów i podlega publikacji na BIP. 

c) projektem uchwały Nr 151/XXIX/2020 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, 
doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych 
pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych  
w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Staroźreby. (druk nr 3) 

Pytań i uwag do projektu uchwały brak. 

Głosowanie nr 7 – przyjęcie projektu uchwały nr 151/XXIX/2020: 

l.p nazwisko imię głosowanie      

1 Dąbrowski Grzegorz za      

2 Dwojewski Krzysztof za      

3 Jarco Jacek za      
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4 Jędrzejewski Stanisław wstrzymał się  WYNIKI GŁOSOWANIA 

5 Karpiński Tomasz wstrzymał się  ZA 8 

6 Kaźmirska Krystyna wstrzymała się  PRZECIW 0 

7 Kinalski Łukasz za  WSTRZYMUJĄCE 6 

8 Kowalak Krzysztof wstrzymał się  NIEOBECNI 1 

9 Mossakowski Sławomir za      

10 Pawłowski Zbigniew za      

11 Piasecka Ewa wstrzymała się      

12 Pikalski Grzegorz wstrzymał się      

13 Siedlich Daniel za      

14 Sobiesiak Krzysztof za      

15 Wiśniewski Artur nieobecny      
 

Uchwała nr 151/XXIX/2020 została przyjęta większością głosów i podlega publikacji na BIP. 

e) projektem uchwały Nr 152/XXIX/2020 w sprawie zamiaru likwidacji Gminnego Ośrodka Kultury  

w Staroźrebach. (druk nr 4) 

Pytań i uwag do projektu uchwały brak. 

 

Głosowanie nr 8 – przyjęcie projektu uchwały nr 152/XXIX/2020: 

l.p nazwisko imię głosowanie      

1 Dąbrowski Grzegorz za      

2 Dwojewski Krzysztof wstrzymał się      

3 Jarco Jacek za      

4 Jędrzejewski Stanisław wstrzymał się  WYNIKI GŁOSOWANIA 

5 Karpiński Tomasz za  ZA 8 

6 Kaźmirska Krystyna wstrzymała się  PRZECIW 0 

7 Kinalski Łukasz za  WSTRZYMUJĄCE 6 

8 Kowalak Krzysztof wstrzymał się  NIEOBECNI 1 

9 Mossakowski Sławomir za      

10 Pawłowski Zbigniew za      

11 Piasecka Ewa wstrzymała się      

12 Pikalski Grzegorz wstrzymał się      
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13 Siedlich Daniel za      

14 Sobiesiak Krzysztof za      

15 Wiśniewski Artur nieobecny      
 

Uchwała nr 152/XXIX/2020 została przyjęta większością głosów i podlega publikacji na BIP. 

f) projektem uchwały Nr 153/XXIX/2020 w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy 
społecznej” za rok 2019 dla Gminy Staroźreby. (druk nr 5) 

Pytań i uwag do projektu uchwały brak. 

 

Głosowanie nr 9– przyjęcie projektu uchwały nr 153/XXIX/2020: 

l.p nazwisko imię głosowanie      

1 Dąbrowski Grzegorz za      

2 Dwojewski Krzysztof za      

3 Jarco Jacek za      

4 Jędrzejewski Stanisław za  WYNIKI GŁOSOWANIA 

5 Karpiński Tomasz za  ZA 14 

6 Kaźmirska Krystyna za  PRZECIW 0 

7 Kinalski Łukasz za  WSTRZYMUJĄCE 0 

8 Kowalak Krzysztof za  NIEOBECNI 1 

9 Mossakowski Sławomir za      

10 Pawłowski Zbigniew za      

11 Piasecka Ewa za      

12 Pikalski Grzegorz za      

13 Siedlich Daniel za      

14 Sobiesiak Krzysztof za      

15 Wiśniewski Artur nieobecny      
 

Uchwała nr 153/XXIX/2020 została przyjęta jednogłośnie i podlega publikacji na BIP. 

 

g) projektem uchwały Nr 154/XXIX/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z 

firmą Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe WAPNOPOL Adam Nowakowski z siedzibą w 

Glinojecku w przedmiocie ratalnej spłaty zadłużenia oraz upoważnienia Wójta Gminy 

Staroźreby do złożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu Gminy Staroźreby rygorowi 

egzekucji w formie aktu notarialnego. (druk nr 6)  

Pytań i uwag do projektu uchwały brak. 

Głosowanie nr 10 – przyjęcie projektu uchwały nr 153/XXIX/2020: 
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l.p nazwisko imię głosowanie      

1 Dąbrowski Grzegorz za      

2 Dwojewski Krzysztof za      

3 Jarco Jacek za      

4 Jędrzejewski Stanisław wstrzymał się  WYNIKI GŁOSOWANIA 

5 Karpiński Tomasz za  ZA 9 

6 Kaźmirska Krystyna wstrzymała się  PRZECIW 3 

7 Kinalski Łukasz za  WSTRZYMUJĄCE 2 

8 Kowalak Krzysztof przeciw  NIEOBECNI 1 

9 Mossakowski Sławomir za      

10 Pawłowski Zbigniew za      

11 Piasecka Ewa przeciw      

12 Pikalski Grzegorz przeciw      

13 Siedlich Daniel za      

14 Sobiesiak Krzysztof za      

15 Wiśniewski Artur nieobecny      
 

Uchwała nr 152/XXIX/2020 została przyjęta większością głosów i podlega publikacji na BIP. 

Ad. 8.   Sprawy różne, wolne wnioski, zapytania publiczności. 

Pan Zbigniew Pawłowski (Radny Gminy Staroźreby) – Odniósł, się do tego że ciągnie się to od 

dłuższego czasu ale zawsze były sprawy bardzo ważne dla Gminy być albo nie być, w związku z tym 

milczał kiedy była naruszana godność jego i jego żony. W oświadczeniach pojawiały się nie prawdziwe 

informacje , najpierw wałkowano temat kostki przez 3 czy 4 sesje, dla was Radnych wcześniejszych 

kadencji kostka to jest wstyd i hańba dlatego, że żona tę kostkę zdjęła tylko dlatego, żeby rozbudować 

szkołę. W tym czasie dzieci w Górze jak  tuż po wojnie uczyły się na korytarzu,  

w pokoju Dyrektora i pokoju nauczycielskim, Wy Państwo nie zrobiliście nic w tym kierunku, nie 

wiedzieliście nawet że nie są płacone ZUS-y i socjalne, a później ironicznie jedna z Pań Radnych  

tu mówi, żebym zaprosił Dyrektorów szkół na komisje, po to żeby przyszli i powiedzieli, że się bardzo 

cieszą że zabieramy im dodatki? Przecież oni są ofiarami tego całego nieszczęścia , które tutaj się 

zdarzyło. Nie chcę być rzecznikiem żony, obiecała, że przyjdzie na którąś sesje i na wszystkie pytania 

odpowie. Natomiast Radnej pani Piaseckiej chcę odpowiedzieć, że jest to niegodziwością co Pani robiła 

w stosunku do mnie i do Pani Szymańskiej, bo Pani Szymańska wtedy gdy żeście byłemu Wójtowi 

przyklepywali, przyjeżdżała i tej Gminie pomagała. Pomagała również klubowi sportowemu  

w Górze, kiedy wy żeście dawali nam grosze , żeby ten klub istniał, nigdy żeście się Państwo tam nie 

wybrali, żeby zobaczyć jak był tam wybudowany Orlik w czynie społecznym. Próbowała jeszcze Pani 

Radna powiedzieć, że ja nie potrafiłem się wytłumaczyć co Pani Szymańska zrobiła, ta Pani zrobiła 
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więcej niż wielu wziętych razem. Jako Polak i jako Patriota , nie życzę sobie, żeby Pani 

porównywała byłego Wójta Gminy Staroźreby z Królem Kazimierzem Wielkim , bo jakby Pani poczytała 

sobie historii , to Król Kazimierz wielki kończąc urzędowanie zostawił w skarbcu 5, 00 zł,  

a wasze rządy zostawiły nam 31 000 000,00 zł długu. Upokarzające było, kiedy pojechaliśmy do Pana 

wojewody i przyjął nas na stojąco po paru minutach mówiąc nam, że opcja  jest zero jedynkowa,  

bo jest poświadczenie nieprawdy dokumentach i nas pożegnał. Deptanie godności panu danielowi 

Zaborowskiemu, to jest nie porządku to co Państwo robicie i czas na opanowanie się. Chcę się zwrócić 

do Radnej Pani Kaźmirskiej , kiedy była telewizja TRWAM, żeśmy się wypowiedzieli na temat pewnych 

zdarzeń naszej Gminie , Pani tydzień później powiedziała, że nie potrzebnie zaprosiłem telewizję. A wy 

zaprosiliście telewizję, po to żeby odstawić przedstawienie, powiedziała Pani cyt:  

„ że Gmina nic nie robi tylko chce zamykać szkoły” . Napluliście Państwo w twarz tym ludziom, którzy 

ratują, którzy ten gnój po was sprzątają, bo tak to trzeba określić jasno i wyraźnie i nie bać się tej prawdy 

mówić.27 stycznia tuż po sesji , kiedy była rocznica wyzwolenia obozu w Oświęcimiu, jedna  

z Pań radnych poprosiła czy wręcz nakazywała, żebym przeprosił nauczycieli za swoje wypowiedzi, 

natomiast druga Pani zadała mi Pytanie odnośnie podróży mojej żona koszt Gminy , moja żona była raz 

na takim wyjeździe i uiściła opłatę 480,00 zł  z żadnych innych turystycznych atrakcji z gminy nie 

korzystała Pan Radna Piasecka. Natomiast Pani Radna Kaźmirska co Pani powie tym ludziom, tysiącom 

młodych dobrze wykształconych ludzi, którzy dziś tracą pracę, maja po dwa fakultety, dwoma, trzema 

językami perfekt władają, czy oni są gorsi od tych o których, żeście Państwo tak walczyli ratując te 

szkoły. Byłem proszony przez mieszkańców Przeciszewa i Smardzewa, nie wszyscy byli jednomyślni , 

co niektórzy wręcz pokazali, że Ci którzy się nie zgadzali musieli zabrać dzieci z Przeciszewa  

i w przypadku jednej osoby ze Smardzewa. Wielu z nas przynajmniej ja mogę powiedzieć o sobie, 

walczyło o niezależność , to że ktoś inaczej myśli to ma do tego prawo. Państwo ci, którzy kierowali 

pismo odnoś decyzji niezamykania tych placówek, chyba nie do końca potrafią policzyć, bo jeśli my jako 

Gmina mamy dopłacać do jednego ucznia 5 000,00 zł w Smardzewie i ok. tyle samo w Przeciszewie, 

to chyba ktoś się pomylił z rachunkami. Wiem, że to było medialne rządzący dali taki pomysł , że będą 

wspierać małe szkoły , tylko za tym nie poszły świadczenia dla Gmin. Radny podsumował swoje 

wystąpienie następująco : „ Oj dzieci, dzieci źle się bawicie, dla was są to igraszki, a dla tej Gminy jest 

gra o życie”. Myślę, że wspólnie razem będziemy chcieli tą Gminę uratować, bo ona na to zasługuje,  

a nie co chwile są jakieś ataki i wystąpienia. 

Pan Łukasz Kinalski (Przewodniczący Rady Gminy)- Przypomniał, że zgodnie ze Statutem Gminy 

Staroźreby par. 28 pkt. 5 czas wystąpienia Radnego nie powinien przekroczyć 5 minut. 

Pani Ewa Piasecka (Radna Rady Gminy)- Odniosła się do Radnego Pana Pawłowskiego,  

po pierwsze jeżeli Pan zwraca się do mnie to ja sobie nie życzę , żeby Pan podnosił głos. Po drugie jeśli 

chodzi o wycieczki i Pańską żonę , na którejś z sesji Pan wymachiwał ludziom przed oczami jakimiś 

fakturami , ja nie widziałam tego co tam było, Pan mówił o darmowych wycieczkach, dlatego 

powiedziałam, że jak wróci Pan do domu to zapyta Pan własną żonę, czy na takie wycieczki jeździła, 

bo miałam wiedzę, że jeździła, ja nigdy na takiej wycieczce nie byłam. Skoro Pańska żona opłatę 

uiszczała to domniemam, że wszyscy płacili więc jakie to darmowe wycieczki. Po trzecie atak to jest 

Pańska specjalność, to Pan cały czas atakuje, Pan mnie atakuje a ja się bronię i będę się bronić. 

Pan Zbigniew Pawłowski (Radny Rady Gminy)- Mówiąc nieprawdę. 

Pani Ewa Piasecka (Radna Rady Gminy)- Nie proszę Pana, nawet dzisiejsze oświadczenie ja mam 

wyroki sądów to nie jest anonim i na podstawie tego wygłosiłam dzisiaj oświadczenie, to nie jest 

wyssane z palca to może Pan się bawi, to jest dla Pana zabawa. 

Pan Zbigniew Pawłowski (Radny Rady Gminy)- Ja zadałam pytanie gdzie byliście wtedy. 
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Pan Łukasz Kinalski (Przewodniczący Rady Gminy)- Przerywa dyskusje, informuje, 

że Radna Pani Piasecka ma teraz głos. 

Pani Ewa Piasecka (Radna Rady Gminy)- Zwróciła się z pytaniami, które zadała na komisji ds. 

budżetu, inwestycji i rolnictwa, odniosła się, że podeprze się pismem z dnia 15 stycznia 2029 roku , 

kiedy złożyła wniosek o doświetlenie miejscowości Bromierzyk czteroma punktami świetlnymi i Pan Wójt 

odpowiedział na to pismo, że w 2019 roku nie będą realizowane, żadne punkty świetlne na terenie 

Gminy Staroźreby, wykonanie wyżej wymienionych punktów świetlnych zostanie ujęte  

i rozliczone w nowej umowie o świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulicznego , która będzie 

obowiązywała od dnia 20 maja 2020 roku, na komisji Pani Skarbnik poinformowała , że już taka umowa 

została zawarta i  chciałam zapytać w jakim czasie będzie realizowane to doświetlenie, o które się 

zwracałam. Następnie Radna odniosła się do budynku po sklepie w miejscowości Bromierzyk,  

że cieknie tam dach i przy opadach deszczu mogą tam powstać szkody. 

Pan Łukasz Kinalski (Przewodniczący Rady Gminy)- Zapytał czy budynek po sklepie jest otwarty  

i czy można do niego wejść, skoro Radna widziała, że cieknie dach. 

Pani Ewa Piasecka (Radna Rady Gminy)- Wyjaśniła, że sprawa cieknącego dachu był zgłaszane już 

wtedy kiedy tam funkcjonował sklep. Radna odniosła się na koniec do Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy Pana Sławomira Mossakowskiego, że na sesji kiedy były głosowane uchwały o zamiarze 

likwidacji szkół to Pan Wiceprzewodniczący wysyłał radnych na szkolenie , twierdząc że źle głosujemy 

i powinniśmy przejść szkolenie, co się okazuje opinia Kuratorium , instytucji nadrzędnej jest negatywna, 

my głosowaliśmy dobrze podjęliśmy słuszną decyzję, a Pan Wiceprzewodniczący źle głosował, podjął 

złą decyzję w związku z tym mam pytanie kiedy Pan pojedzie na takie szkolenie. 

Pan Łukasz Kinalski (Przewodniczący Rady Gminy)- Odniósł się, że rozumie, że to pytanie jest 

retoryczne, złośliwe. 

Pani Krystyna Kaźmirska (Radna Rady Gminy)- Zwróciła się do Przewodniczącego Rady Gminy , 

żeby zakazał Radnemu Panu Pawłowskiemu tego co robi już od kilku miesięcy, ja to już nie raz 

słyszałam i ja sobie nie życzę Żeby Radny Pan Pawłowski ciągle mi to powtarzał, a to że ja kazałam 

przeprosić nauczycieli , to również upomniałam się za żoną Radnego Pana Pawłowskiego, bo jego żona 

również pracowała w szkole w Smardzewie gdzie nazwał nauczycieli żubrami pod ochroną i nic takiego 

nie powiedziałam, bo słowo przepraszam nie jest złym słowem. Ja już nie chcę dalej słychać tego co 

wygaduje Radny Pan Pawłowski, jeżeli Radny ma  problemy zdrowotne to niech się leczy,  

a nie nęka ludzi, bo on po prosty nas nęka. Radna zwraca się do Przewodniczącego Rady Gminy, po 

raz ostatni, że jeżeli jeszcze raz się to powtórzy to ona  inaczej tą sprawę załatwi, bo tak być nie może. 

Pan Łukasz Kinalski (Przewodniczący Rady Gminy) – Wyjaśnił radnej, że w ustawie o samorządzie 

gminnym i w statucie Gminy Staroźreby, Przewodniczący rady Gminy pełni tylko i wyłącznie  funkcję 

organizacyjną to Pani Radna doskonale wie, nie mam wpływu na to co mówi i jak mówi radny , jeżeli 

radny w sposób oczywisty przekracza jakieś bariery  mogę mu zwrócić uwagę i mogę przywołać go do 

porządku. Tak jak Pani Radna wie ja bardzo często z tego przywileju korzystam , wtedy kiedy oczywiście 

jest to uzasadnione. Nie będę wpływał na żadnego Radnego Rady Gminy Staroźreby,  

w sposób taki co on mówi albo jak mówi, to jest podstawowa rzecz, po to mamy demokrację żeby  

z niej korzystać , każdy ma prawo wyrazić swoje zdanie , my nie musimy się z nim zgadzać , ale mamy 

obowiązek i prawo człowieka wysłuchać i to nie zależnie czy to będzie mieszkaniec czy Radny. 

Przewodniczący podsumował, że Radnemu absolutnie nie mam zamiaru zwracać uwagi na treść jego 

oświadczeń i wystąpień.  

Pani Ewa Piasecka (Radna Rady Gminy)- Odniosła się, że na treść wypowiedzi nie ale na formę tak, 

jak Radny Pan Pawłowski podnosi głos to proszę zwrócić mu uwagę. 
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Pan Łukasz Kinalski (Przewodniczący Rady Gminy) – Zwrócił uwagę Radnej Pani 

Piaseckiej, żeby go nie instruowała. Wyjaśnił, że zwrócił uwagę Radnemu Panu Pawłowskiemu jeżeli 

chodzi o ton wymowy. 

Pan Sławomir Mossakowski (Wiceprzewodniczący Rady Gminy)- Odniósł się do budynku  

po sklepie w Bromierzyku, o którego remont dachu zwracała się Radna Pani Piasecka, że do zamknięcia 

tego sklepu przyczyniła się Radna i z tego wynika że Pani radna utrudnia życie społeczeństwu. Gmina 

za wynajem tego budynku gdzie mieścił się sklep zyskała co miesiąc czynsz  

w wysokości 1000,00 zł, Pani Radna mówiła, że znajdzie się ktoś następny kto będzie ten budynek 

wynajmował do dnia dzisiejszego nikogo takiego nie ma. Teraz Pani radna występuje do Wójta i Rady 

Gminy, żeby wyremontować dach, czy Pani Radna wie, że jesteśmy w Planie Naprawczym, chyba Pani 

niw wie bo głosowała Pani przeciw. Odnośnie szkół przyjęliśmy Plan naprawczy i powinniśmy ten plan 

realizować, Pani Radna odbiega od tego tematu , opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej była 

pozytywna pod warunkiem, że szkoły powinny zostać pozamykane. Jeżeli będziemy zmieniać Plan 

Naprawczy to będą szły za tym pieniądze , za darmo nikt nam tego nie wykona, Pani Radna utrudnia  

i Radzie i społeczeństwu życie. Odpowiadam, że na żadne szkolenie jeździł nie będę, bo tak mi się 

wydaje, że robię tak, żeby społeczeństwo miało lepiej, nie utrudniam im życia. 

Pani Ewa Piasecka (Radna Rady Gminy)- Odniosła się, że jeżeli chodzi o budynek po byłym sklepie 

w Bromierzyku to jest to budynek gminny i niezależnie kto by go wynajmował , to obowiązkiem gminy 

jest naprawa tego dachu , a to że ja powiedziałam, żeby nie obniżać czynszu, tak podtrzymuję to nadal, 

ale proszę zauważyć, że jest piętnastu Radnych wszyscy się zgodzili, więc jakie to jest z mojej strony 

utrudnienie, przecież mogliście przegłosować i ten czynsz obniżyć dlaczego tego nie zrobiliście, a Pan 

mi zarzuca, że ja utrudniam, to była decyzja całej Rady nie tylko moja. 

Pan Daniel Siedlich (Wiceprzewodniczący Rady Gminy )- Odniósł się, że potwierdza słowa 

Przewodniczącego Rady Gminy odnośnie tego, że żyjemy w demokratycznym Państwie w gronie tej 

Rady jesteśmy osobami publicznymi i występujemy w interesie społeczeństwa. Mamy prawo jak każdy 

z nas i każdy obywatel swoje zdanie wyrazić, nie wszyscy musimy się ze sobą zgadzać i nie każdy musi 

w takim kierunku iść jak ktoś inny , zostaliśmy wybrani przez społeczeństwo i nie możemy się obrażać 

na to, że ktoś wyrazi inne zdanie i ma inny pogląd. To, że ktoś taką czy inną sprawę widzi na swój 

sposób i na ten temat mówi jasno i otwarcie, to nie możemy go stłamsić i mówić, że się unosi  

i wypowiada swoje zdanie , każdy ma prawo swoje zdanie wyrazić, nie musimy się z nim zgadzać,  

a jeżeli ktoś się czuje urażony czyjąś wypowiedzią , uważa, że jego dobra osobiste zostały naruszone 

od tego są sądy. 

Pani Krystyna Kaźmirska (Radna Rady Gminy) – Odniosła się, że zgadza się  

z Wiceprzewodniczącym Panem Siedlichem, ale jak się coś mówi to mówi się to raz, a nie upatrzyliście 

sobie jednego człowieka , tak jak Radny Pan Pawłowski  upatrzył sobie jedną czy dwie osoby i nęka , 

raz było powiedziane, dwa, dziesięć ile razy będzie jeszcze Pan Radny Pawłowski to mówił, proszę mi 

nie wmawiać bo ja wiem, że każdy może się wypowiedzieć. 

Pan Sławomir Barankiewicz (Mieszkaniec Gminy) – Odniósł się do sprawy poruszanej na jednej ze 

wcześniejszych Sesji Rady Gminy odnośnie budynku Ośrodka Zdrowia w Staroźrebach, wyjaśnił, że 

budownictwo to jest sztuka, projektant robi projekt, , inwestor kupuje ten projekt i przekazuje 

wykonawcy, Panem nad wszystkim jest Inspektor nadzoru, oprócz nadzoru inspektorskiego  jest jeszcze 

nadzór autorski, autora projektu. Mieszkaniec odniósł się, że pracował 57 lat ale takiego bajzlu jaki dział 

się na Ośrodku Zdrowia to nie widział w życiu, budynek oddano na Boże Narodzenie  

a po Bożym Narodzeniu zamknięto. Dodał, żeby ocenić jego kwalifikacje to do tego muszą zostać 

powołane odpowiednie osoby. Mieszkaniec odniósł się, że był zrobiony nawet most na kościele  

i zastanawia się, gdzie był wówczas konserwator zabytków. Następnie odniósł się do Pałacu który 
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mieści się w Parku w Staroźrebach, że nic tam nie zostało zrobione i mało tego została 

zniszczona cała infrastruktura stawu, odpływy, aż do samego mostu. Teraz wychodzi na to że Pan (…. 

) mąż opatrzności Gminy, został zrobiony w konia , bo za darmo kupił Ośrodek Zdrowia itd. Za Waszych 

czasów miało być sacrum a wyszło profanum, tu każdy doił z ilu cyców się dało po dwie, trzy osoby z 

domów tych radnych i nikt się Gminy nie żałował. Jedna prokuratura odmówiła dochodzenia, druga 

odmówiła, mam pytanie do Prawnika czy w ogóle Prokuratura i na jakiej podstawie działa, że może 

odmówić dochodzenia i czy odmawiając nie popełnia przestępstwa, organ do tego powołany nie robi 

tego do czego został powołany. Sprawa parku tam nawet jakby się zapaliło to nie wjedzie żadna Straż 

Pożarna, drugim taki obiekt znajduje się na rogu ul. Szkolnej i Płockiej. W kolejnej części mieszkaniec 

zwrócił się do Przewodniczącego Rady Gminy, z zapytaniem o działki po boisku, bo ludzie mówią, że 

działki po starym boisku w Staroźrebach sprzedał Wójt Groszewski, zapytał także ile kosztował remont 

Szkoły w Bromierzyku zanim został sprzedany ten budynek oraz za ile została sprzedany budynek po  

Szkole w Zdziarze Wielkim. Mieszkaniec odniósł się, żeby te informacje zostały odczytane publicznie 

na najbliższej sesji, wyjaśnił, że Gminne Centrum badania  opinii publicznej tego się domaga , ponieważ 

wśród społeczeństwa są ludzie starsi, którzy nie korzystają z internetu. 

Pan Daniel Zaborowski (Mieszkaniec Gminy)- Odniósł się, że zgadza się z wypowiedziami Radnych 

Pana Pawłowskiego, Mossakowskiego i Siedlicha i zwrócił się z pytaniem, oświadczeniem w stosunku 

do Radnej Pani Piaseckiej, że nie jest on już osobą publiczną jest osobą prywatną i jeżeli jeszcze raz 

Radna będzie zawadzała zębami o jego nazwisko to zabierający głos pozwie Radną Panią Piasecką do 

Sądu. 

Pani Ewa Piasecka (Radna Rady Gminy)- Ja nie rozumiem na co Pan czeka jeszcze. 

Pan Daniel Zaborowski (Mieszkaniec Gminy)- Ja Panią ostrzegam bo nie jestem zakapiorem. 

Pani Ewa Piasecka (Radna Rady Gminy)- Nie musi mnie Pan ostrzegać. 

Pan Łukasz Kinalski (Przewodniczący Rady Gminy) – Zwrócił uwagę na to, że osoba zabierająca 

głos ma swoje 5 minut i z niego korzysta. Nie komentujemy, słuchamy, jeżeli będzie trzeba się odnosimy 

, ale nie w tym momencie. 

Pan Daniel Zaborowski (Mieszkaniec Gminy)- Powtórzył, że jeżeli jeszcze raz zdarzy zawadzanie  

o jego nazwisko to pozwie radną do Sądu. Odniósł się dalej, że tak jak Radna wygłasza piękne akta 

napisane przez kogoś, że Pan Wójt nie odpowiedział na pismo mi pan Starosta też nie odpowiedział na 

pismo i jak podniosłem sprawę na Sesji Rady Powiatu to odpowiedział, że taka opinia będzie kosztowała 

850,00 zł , bo za to trzeba zapłacić. I nie myślcie Państwo, że będziecie pisać do Pana Wójta i później 

będziecie próbowali go ciągać po sądach, bądźcie świadomi jesteście dorośli. Ktoś was wmanewrowuje 

w pewne rzeczy a wy jak po sznureczku chodzicie po tym. 

Pan Łukasz Kinalski (Przewodniczący Rady Gminy) – Zwrócił się do Radnej Pani Piaseckiej, że  

w trakcie dyskusji na danym punktem porządku obrad, Radny nie powinien występować  więcej niż  

3 razy, chcę już zakończyć to przerzucanie słowne bo to do niczego nie prowadzi. 

Pan Kamil Groszewski (Wójt Gminy Staroźreby) – Odpowiedział radnej Pani piaseckiej odnośnie 

nowych punktów świetlnych, wyjaśniając że nowa umowa na świadczenie usługi oświetleniowej została 

podpisana, niemniej jednak z uwagi na zwiększenie kosztów opłaty, za energię elektryczną, która 

poszybowała w górę o 80,00 zł za 1 MWH do 330,00 zł, to tutaj nie było ju8ż mowy o tym aby lokalizować 

na terenie Gminy nowe punkty świetlne, przynajmniej na ten moment kiedy znajdujemy się w programie 

postępowania naprawczego. Tutaj nie ma mowy, żeby nową inwestycję tego typu wykonać, Energa 

Oświetlenie również nie chciał robić tego jedną umową, nowy punkt świetlny nowe zlecenie. 

W następnej kolejności Wójt Gminy odniósł się do naprawy dachu na budynku po sklepie w Bromierzyku 

i przyznał rację Radnemu Panu Mossakowskiemu, że ten sklep by istniał pewnie do dzisiejszego dnia, 

gdyby Radni na komisji budżetu, inwestycji i rolnictwa nie wyrazili dezaprobaty na obniżenie czynszu 
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osobie wynajmującej budynek, w którym funkcjonował sklep. W najbliższym czasie 

pracownicy Zakładu Gospodarczego udadzą się do Bromierzyka i dokonają naprawy dachu jednak nie 

mamy aż takich zasobów ludzkich w Zakładzie Gospodarczym, aby wszystkie prace od razu udało nam 

się zrobić. Odnosząc się do słów mieszkańca Pana Barankiewicz w sprawie boiska koło kościoła  

w Staroźrebach, to boisko zostało sprzedane , kilka lat temu informacja o tym zostanie przygotowana 

na najbliższą sesję, w tym momencie osoba prywatna, która zakupiła to boisko sprzedała ten teren innej 

osobie. W tym momencie Gmina nie brała udziału w tej sprzedaży. Dodał, że zgoda na sprzedaż tego 

terenu była poprzedzona podjęciem uchwały przez Radę Gminy , więc te dane są ogólnodostępne. 

Pani Ewa Piasecka (Radna Rady Gminy)- Odniosła się do wypowiedzi mieszkańca Pana 

Barankiewicza, wyjaśniając że oparła się na dokumentach biegłego sądowego , to nie było jedno 

pomieszczenie , tam było wszystko źle zrobione. Radna zwróciła się do mieszkańca, że nawet nie 

wypowiedziała jego nazwiska więc nie rozumie co dzisiaj on tu robi i dlaczego akurat to on się broni, 

puknąć w stół a nożyce się odezwą. Następnie zwróciła się do Pana Zaborowskiego, że on publicznie 

się przedstawił na sesji więc Radna publicznie odpowiedziała. Następnie Radna odniosła się  

do poziomu jego wypowiedzi „zawadzać zęby” był Pan Radnym Gminnym i radnym Powiatowym  

to uwłacza taka wypowiedź z Pana ust. 

 

Ad. 9             Zakończenie sesji. 

Pan Łukasz Kinalski (Przewodniczący Rady Gminy) – Stwierdził wyczerpanie porządku obrad. 

Zamknął XXIX sesję Rady Gminy w Staroźrebach o godzinie 15. 20 – Sesja trwała 1 godzinę 20 

minut. 

 

            Protokołowała:                                                         Przewodniczący obrad: 

       Monika Palmowska                                                         /-/ Łukasz Kinalski 
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Podstawa prawna do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach 
organów gminy - art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym  

 
    Staroźreby, 19 maja 2020 

 
Znak sprawy: ROSO.RG.0002.29.2020 
 

Szanowni Państwo 

Radni Gminy Staroźreby 

Mieszkańcy Gminy Staroźreby 

 

Zawiadamiam, iż na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

zwołuję XXIX sesję Rady Gminy Staroźreby, na dzień 25 maja 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 14.00 w sali 

GOK w Staroźrebach.  

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXVII i XXVIII sesji Rady Gminy. 

4. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych. 

5. Sprawozdanie z działalności Rady w okresie miedzy sesjami. 

6. Sprawozdanie Wójta z jego działalności w okresie między sesjami. 

7. Prezentacja, dyskusja i głosowanie nad: 

a) projektem uchwały Nr 148/XXIX/2020 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok. (druk 

nr 1) 

b) projektem uchwały Nr 149/XXIX/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Staroźreby. (druk nr 2) 

c) projektem uchwały Nr 150/XXIX/2020 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, 

doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych 

pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci  młodsze, zatrudnionych  w szkołach, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Staroźreby. (druk nr 3) 

d) projektem uchwały Nr 151/XXIX/2020 w sprawie zamiaru likwidacji  Gminnego Ośrodka Kultury 

 w Staroźrebach. (druk nr 4) 

e) projektem uchwały Nr 152/XXIX/2020 w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej” 

za rok 2019 dla Gminy Staroźreby. (druk nr 5) 

f) projektem uchwały Nr 153/XXIX/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z 

firmą Przedsiębiorstwo Transporotowo-Handlowe WAPNOPOL Adam Nowakowski z siedzibą w 

Glinojecku w przedmiocie ratalnej spłaty zadłużenia oraz upoważnienia Wójta Gminy Staroźreby 

do złożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu Gminy Staroźreby rygorowi egzekucji w formie 

aktu notarialnego. (druk nr 6) 

8. Sprawy różne, wolne wnioski, zapytania publiczności. 

9. Zamknięcie sesji. 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 
  
 Łukasz Kinalski 
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Staroźreby, 25 maja 2020 

Łukasz Kinalski 

Przewodniczący Rady Gminy Staroźreby 

 

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Staroźreby z działalności Rady Gminy Staroźreby  

w okresie międzysesyjnym (od 04.05.2020 do 22.05.2020) przedstawione na  XXIX sesji 

 

PISMA PRZYCHODZĄCE: 

1. Prokuratura Rejonowa w Płocku zwróciła się z prośbą o przesłanie uchwał dotyczących wysokości opłat 

za usuwanie pojazdów z dróg publicznych. W naszej gminie nie były podejmowane tego typu uchwały, 

w związku z czym w odpowiedzi została udzielona taka informacja.  
2. Mazowiecki Kurator Oświaty przesłał decyzję w sprawie negatywnej opinii dotyczącej likwidacji szkoły 

podstawowej w Przeciszewie. Pismo jest dość obszerne w formie i treści. W subiektywnym odczuciu, 

clou sprawy stanowią zdania: „(…) kurator oświaty, wydając opinię w sprawie likwidacji, wskazuje, że 

kwestie ekonomiczne mają wtórne znaczenie i nie mogą stanowić głównej przyczyny podjęcia decyzji 

o zamiarze likwidacji szkoły. Subwencja oświatowa, którą otrzymuje gmina, jak wskazuje Ministerstwo 

Edukacji Narodowej jest adekwatna do sytuacji finansowej gminy w roku 2019 i jej wysokość będzie 

kontynuowana w roku 2020 (..)” 

3. Wójt Gminy Staroźreby Pan Kamil Groszewski pismem do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana 

Artura Wiśniewskiego (adresowane również do Przewodniczącego Rady Gminy) zwrócił się z prośbą 

o poprawienie i uzupełnienie zawiadomienia o wszczęciu kontroli w Urzędzie Gminy. Na pismo 

przewodniczący komisji rewizyjnej udzielił odpowiedzi, składając jednocześnie poprawiony 

i uzupełniony wniosek. Wójt gminy odniósł się także to tego pisma. Dokumenty stanowią wewnętrzną 

korespondencję rady gminy.  

4. Mieszkańcy m. Staroźreby zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody przez Radę Gminy na nieodpłatne 

przekazanie działek stanowiących drogi dojazdowe na rzecz Gminy Staroźreby. Wniosek został 

skierowany do prac i opinii Komisji ds. budżetu, inwestycji i rolnictwa. 

5. Rada Gminy Radziejowice przesyła przyjętą przez siebie uchwałę w sprawie stanowiska dotyczącego 

trudnej sytuacji w gospodarce odpadami w Gminie Radziejowice oraz potrzeby zmian ustawowych 

dotyczących gospodarki odpadami. Informuję, że to jest 17 uchwała tego typu przesłana do wiadomości 

Rady Gminy w Staroźrebach. 

6. Wójt Gminy Staroźreby przekazał przewodniczącemu rady gminy sprawozdanie finansowe za 2019 rok. 

Sprawozdanie wraz z załącznikami zostało rozdystrybuowane radnym w materiałach na sesję. 

 

PISMA WYCHODZĄCE:   

1. Udzielona odpowiedź (patrz powyżej: PISMA PRZYCHODZĄCE – punkt 1). 

  
   
 Przewodniczący Rady Gminy 
  
  Łukasz Kinalski 








