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Protokołu Nr XXXI/2020 

z XXXI sesji Rady Gminy Staroźreby, 
która odbyła się w dniu 22 czerwca 2020 r. 

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

 Pan Kamil Groszewski Wójt Gminy Staroźreby,  

 Pani Agnieszka Kuligowska Sekretarz Gminy Staroźreby,  

 Pani Monika Grabowska Skarbnik Gminy Staroźreby,  

 Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Zespołu Szkolno - Przedszkolnego,  

 Dyrektorzy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy, Kierownicy Referatów w Urzędzie 
Gminy,  

 Pan Jacek Obałkowski – Kierownik Posterunku Policji w Staroźrebach,  

 Pan Marek Ciećwierz Komendant Gminny OSP RP  w Staroźrebach,  

 Pan Bogdan Pepławski Sekretarz SHURIKEN Staroźreby Klub Karate, 

 Przewodniczące Koła Emerytów i Rencistów,  

 Pan Paweł Drewniak Mecenas,  
oraz mieszkańcy Gminy Staroźreby wg. załączonej listy obecności. 

  
Ad. 1.  Otwarcie sesji – godz. 14.00 – 22 czerwca 2020 roku 
 
Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  zwołania 
 i otwarcia XXXI 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, przeprowadza się głosowanie imienne. 

 
Ad. 2.  Przyjęcie porządku obrad 
 
Pan Łukasz Kinalski (Przewodniczący Rady Gminy) odczytał porządek obrad. Radni nie wnieśli 
poprawek, co oznacza że porządek został przyjęty w przedstawionej formie. Porządek obrad stanowi 
załącznik nr 1 do Protokołu. 
 

Ad. 3.  Przyjęcie protokołów z XXIX, XXX 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 1 – przyjęcie protokołu z XXIX 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 
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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 XXIX Sesji został przyjęty i podlega publikacji w BIP. 

 
Głosowanie nr 2 – przyjęcie protokołu z XXX 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      

13 Siedlich Daniel za      

14 Sobiesiak Krzysztof za      

15 Wiśniewski Artur nieobecny      
 

Protokół z XXX sesji został przyjęty i podlega publikacji w BIP. 
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Ad. 4.  Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia Radnych. 
 
Pani Ewa Piasecka (Radna Rady Gminy) – Wygłosiła oświadczenie, które jest odpowiedzią 
wystąpienia na ostatniej sesji, a więc na ostatniej sesji został poruszony temat  budynku Ośrodka 
Zdrowia w Staroźrebach, pozwolę sobie odnieść się do słów , które wówczas padły i z którymi ja 
osobiście nie zgadzam się. Wójt Gminy powiedział, że jego wystąpienie powinno zamknąć temat raz na 
zawsze ze względu na szacunek do osób, które go kupiły, szacunek może i tak ale na pewno nie do 
wszystkich nabywców. Stwierdził Pan, że budynek był w dobrym stanie w momencie sprzedaży, tak ale 
zapomniał Pan dodać, że od roku 1999, kiedy budynek był przejęty przez Gminę do roku 2011 kiedy 
został sprzedany cały czas był remontowany, ale nie przez Urząd Gminy, ale przez użytkowników tego 
budynku. Pan udostępnił dokumenty sporządzone przez biegłego sądowego i Nadzór Budowlany gdzie 
wszystko jest dokładnie opisane ile wad i usterek miał ten budynek i kto za to wszystko odpowiada. 
Użytkownicy dokonywali napraw we własnym zakresie, za własne pieniądze , zostały wymienione 
wszystkie okna, wszystkie drzwi wewnętrzne, była wymieniona instalacja elektryczna, telefoniczna, 
wykonano ocieplenie i inne większe i drobne naprawy. Musieli to zrobić ponieważ tam świadczone były 
usługi  zdrowotne i nie wyobrażam sobie pracy lekarzy w takich warunkach, to użytkownicy inwestowali 
własne pieniądze w tą naprawę. Rada Gminy podjęła uchwałę o sprzedaży tego budynku i jestem 
pewna, że cena jest współmierna do wartości tego budynku. Teraz kilka słów odnośnie wystąpienia 
równie płomiennego Radnego Pana Pawłowskiego, pan mówił na ostatniej sesji, że sobie czegoś tam 
nie życzy, żebym ja mówiła to czy tamto, Panie Pawłowski proszę przyjąć do wiadomości, że ja to nie 
jestem od spełniania Pańskich życzeń, będę mówiła to co uważam za słuszne, ja jako Radna jako 
obywatel mam do tego prawo, tak samo jak i Pan. Mówił Pan też, że poprzednia władza, poprzednia 
Rada zostawiła po sobie gnój, po gnoju Panie Pawłowski to Pan chodził tyle lat, a poprzednia władza 
zrobiła Panu asfalt pod domem i w tej chwili nie chodzi Pan już po gnoju, ale po asfalcie. I znowu 
ominięta przez kilka sesji Pani Szymańska, Pan wywołał znów temat Pani Szymańskiej, Panie 
Pawłowski a ja znów Panu odpowiem, nigdy nie interesował mnie, nie interesuje i na pewno nie 
zainteresuje życiorys Pani Szymańskiej, może inni tak, ale ja nigdy nie dam się nabrać na Pańską 
szopkę i na te Pańskie przedstawienia w roli głównej z Panią Szymańską. Na poprzedniej sesji padło 
też stwierdzenie jednego z mieszkańców, że ktoś tu boi się przyjechać, Proszę Pana sprawy Gminy to 
są nasze sprawy to po pierwsze, a po drugie ja naprawdę nie potrzebuję sztucznego tłumu, nie 
potrzebuję klakierów, którzy stali by mi za plecami i bili brawo. Ja poradzę sobie sama, a jeżeli sobie nie 
poradzę, to są odpowiednie Organa i Instytucje, które mi w tym pomogą. 

 
Ad. 5.  Sprawozdanie z działalności Rady Gminy między sesjami. 
 

Pan Łukasz Kinalski (Przewodniczący Rady Gminy) – Przedstawił, sprawozdanie z działalności 
między sesjami Rady Gminy Staroźreby, w okresie od 22.05.2020 r. – 16.06.220 r. , Przewodniczący 
poinformował, że sprawozdanie Radni otrzymali wraz materiałami dotyczącymi sesji. (Załącznik nr 2 do 
protokołu – sprawozdanie z działalności Rady Gminy między Sesjami). 
Pan Sławomir Mossakowski (Przewodniczący Komisji ds. budżetu, inwestycji i rolnictwa) -  
Przedstawił, że komisja spotkała się 8 czerwca 2020 roku  i była to komisja wyjazdowym, na której 
dokonaliśmy objazdu dróg gminnych na terenie Gminy Staroźreby, obiektów sportowych, świetlic 
środowiskowych na terenie Gminy Staroźreby, natomiast w dniu 18 czerwca 2020 roku również to była 
komisja wyjazdowa, wizytowano stacje uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków, spotkanie ze spółką 
wodną i analiza projektów uchwał, które procedowane są na dzisiejszej sesji Rady Gminy. 
Pan Grzegorz Dąbrowski (Z-ca Przewodniczącego komisji rewizyjnej) – Komisja rewizyjna spotkała 
się 29 maja 2020 roku w sprawie wniosku o absolutorium, 2 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia 
protokołu z kontroli wykonania budżetu Gminy Staroźreby za 2019 rok i 18 czerwca 2020 roku w sprawie 
kontroli arkuszy organizacyjnych szkół z terenu Gminy Staroźreby, a także analizy projektów uchwał 
procedowanych na dzisiejszej Sesji Rady Gminy. 
Pan Zbigniew Pawłowski (Przewodniczący komisji ds. oświaty i spraw społecznych) – Komisja 
spotkała się na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2020 roku, dokonano analizy Arkuszów organizacyjnym 
szkół pod kontem roku szkolnego 2020/2021, niestety ze względu na egzaminy nie mogli w tym 
spotkaniu uczestniczyć Dyrektorzy poszczególnych placówek, również komisja dokonała analizy uchwał 
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procedowanych na dzisiejszej Sesji Rady Gminy, omówiono przygotowania do 
uroczystości obchodów stulecia bitwy Warszawskiej, a także były poruszone sprawy różne i wolne 
wnioski. 
 
Ad. 6.  Sprawozdanie Wójta  z jego działalności w okresie między sesjami. 
 
Pan Kamil Groszewski (Wójt Gminy Staroźreby ) – Przedstawił sprawozdanie ze swojej 
działalności w okresie między sesjami od 25.05.2020 do 22.06.2020 roku (Załącznik nr 3 do protokołu- 
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Staroźreby w okresie między sesjami). 
 
Ad. 7               Rozpatrzenie i debata nad Raportem o stanie Gminy Staroźreby za 2019 rok. 
 
Pan Łukasz Kinalski (Przewodniczący Rady Gminy) – Zabrał głos w debacie na temat Raportu  
o stanie Gminy, odniósł się, że w jego odczuciu raport jest bardzo dobrze przygotowany, zarówno 
merytorycznie jak i graficznie, przywiązuje Pan Panie Wójcie uwagę do estetyki. To Wójt Gminy 
wyznacza kierunki Budżetowej Jednostki i przedstawia je Radzie Gminy, to jest jasne i nie podlega 
dyskusji, natomiast chcę podkreślić szczególną rolę Pani Skarbnik Pani Moniki Grabowskiej i jej 
zespołu, to jest taki nasz cichy bohater, jako obywatel, Radny a zwłaszcza Przewodniczący Rady Gminy 
bardzo szczegółowo przyglądam się tym wszystkim dokumentom, które wychodzą od Pani Skarbnik  
i widzę ogrom  włożonej pracy. Przechodząc do samego Raportu na stronie 10 raportu czytamy, że na 
koniec roku 2019 mieliśmy nadwyżkę budżetową 1 208 347,10 zł, przy planowanym deficycie 
12 410 026,00 zł. Analizując te wszystkie etapy przez które przechodziliśmy w tamtym roku ograniczając 
wydatki bieżące, w tym wariancie pesymistycznym zakładałem, że uda nam się wypracować 200 000,00 
zł – 300 000,00 zł i jestem mile zaskoczony, że mamy 1 208 347,10 zł. Oczywiście należy podkreślić , 
że są to te wszystkie ograniczenia, które sobie założyliśmy cięcia w strefie budżetowej łącznie  
z ograniczaniem finansowania klubów sportowych, straży itd. W raporcie jest również przedstawiony 
wykres poziomu zadłużenia Gminy i widzimy spadek w stosunku do lat poprzednich. Natomiast wykres 
zaległości w wydatkach bieżących czyli zaległych faktur, rachunków spadły do poziomu 
porównywalnego do 2012 roku to również bardzo cieszy. Chciałem także poruszyć jeszcze kwestię, 
ponieważ mieszkańcy o to wnioskują chodzi o plan zagospodarowania przestrzennego dla Gminy 
Staroźreby, a zwłaszcza na terenie miejscowości Staroźreby. Miejscowy Plan zagospodarowania 
przestrzennego służy po to, żeby zapewnić ład przestrzenny dla przeprowadzenia i ułatwienia inwestycji 
dla mieszkańców, potencjalnego inwestora. Przewodniczący posłużył się przykładem, że zarówno za 
poprzedniej jak i obecnej kadencji składał zapytania, interpelacje wraz z rysunkami graficznymi  
z proponowanym podziałem nieruchomości gminnej przy ulicy Wiatracznej i Sportowej w m. Staroźreby 
z przeznaczeniem na działki budowlane z przeznaczenie również na tereny rekreacyjne i inwestycyjne 
nie będę wchodził w szczegóły , ponieważ te zapytania, interpelacje  można odnaleźć na stronie Gminy 
i sobie to  zobaczyć. U nas planowanie przestrzenne kolokwialnie mówiąc leży, warto wejść na stronę 
internetową geoportal i podejrzeć jak został sporządzony podział tej nieruchomości najpierw ten podział 
był sporządzony za poprzednio urzędującego Wójta, następni poprawiony już za obecnie urzędującego 
Wójta i moim zdaniem został on sporządzony z zachwianiem zasad inżyniersko - urbanistycznych  
w zakresie ładu przestrzennego i układu Komunikacyjnego, absolutnie ani jeden Wójt ani drugi nie są 
Urbanistami są Urzędnikami więc absolutnie nie ma o co ich obwiniać, natomiast mogło by to wyglądać 
inaczej. Za przykład Wójt podał Gminę Bielsk, która już w 2010 roku zrobiła wszystkie miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego. Ponadto dodał, że myśli nad tym, żeby przygotować projekt  
uchwały do czego będzie potrzebne zdobycie zgodnie z ustawą 200 podpisów mieszkańców, żeby taką 
procedurę związaną z  przygotowaniem uchwały rozpocząć , w sprawie wykonania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego  dla terenów, które mogą potencjalnie stanowić tereny inwestycyjne 
na terenie naszej Gminy. Kolejna sprawa, która też znajduje się w raporcie i dotyczy jakości powietrza,  
głównie ochrony środowiska w raporcie było wyraźnie zaznaczone i o ile mogę się zgodzić  
i pogratulować Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu, że bardzo dobrze promowali wśród 
społeczeństwa program ”czyste powietrze” o tyle dziwię się że w raporcie mowa o oddaniu do 
użyteczności 13 nowych przyłączy gazowych, ale przecież Gmina tych przyłączy nie wykonuje, każdy 
przyłącze wykonuje na własnych zasadach i sam inwestuje. Zwrócił uwagę na to, co też ujęte jest  
w raporcie, że mamy dużo tych gazów przez co  ewidentnie mamy smog w naszej miejscowości, czasem 
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wychodząc na wieczorny spacer ulicami Staroźreb można zauważyć, że palimy 
wszystkim począwszy od słabej jakości węgla, miału a kończąc na śmieciach, pampersach, a może 
nawet makaronie bo i takie głosy były. O tym Raporcie można by było jeszcze długo mówić i chociaż 
sytuacja Gminy jest ciężka to jest opanowana, za chwilę będziemy udzielać wotum zaufania Wójtowi 
Gminy i podejmując decyzje w tej sprawie w głosowaniu będę jak najbardziej obiektywny, 
Przewodniczący  zaznaczył, że patrzy się na to jak realizowany jest budżet Gminy, jest on realizowany 
dobrze  i o tym świadczą uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej. Większość mieszkańców obdarzyła 
Wójta Gminy Staroźreby zaufaniem i również mój głos będzie miał pozytywny w stosunku do wotum 
zaufania. 
Pan Grzegorz Dąbrowski (Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej) – Odniósł się, że Raport  
o stanie Gminy został bardzo dobrze opracowany, porównywałem te dwa raporty i zarówno w raporcie 
z 2018 roku jak i z 2019 roku zostały zawarte te same punkty, raport w zasadzie opiera się o to samo. 
To na co zwróciłbym uwagę, w przyszłych latach przy sporządzaniu takiego Raportu to zabrakło mi 
porównania, takiego punktu odniesienia do lat poprzednich, np. w punkcie wykonania budżetu w 2019 
roku te materiały przerabialiśmy na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej do udzielenia absolutorium były 
niezbędne, zabrakło mi odniesienia do roku poprzedniego dwóch, trzech zdań opisowych, albo robiąc 
dodatkową kolumnę, za rok 2018 i wtedy było by to bardziej obrazowe i czytelne i oddający taki punkt 
odniesienia jak było prze i jak jest obecnie i pokusiłbym się może jeszcze o krok dalej w perspektywie 
lat jak to będzie wyglądać jeszcze w roku przyszłym. Taka sama sytuacja jeżeli chodzi o zobrazowanie 
w Raporcie oświaty np. Ilość dzieci w poszczególnych szkołach podstawowych, przedszkolach, ilość 
nauczycieli, etatów, ilość subwencji, jakie wydatki z budżetu Gminy, jak było w ubiegłym roku jak jest 
obecnie oraz jak będzie w prognozach roku następnego, tego mi tutaj zabrakło, co do samego raportu 
jest on wykonany w sposób profesjonalny, co do tabelek i wykresów raport jest dosyć obszerny, bo  
w zasadzie taki musi być, ale czy aż tak obszerny może mniej tych tabelek i wykresów, to jest takie moje 
osobiste zdanie w tym temacie. Ponadto w raporcie mamy jeszcze taki punkt drogownictwo i transport 
i mamy podaną długość dróg gminnych asfaltowych, mamy to podane w procentach i też jest zapis drogi 
gminne ulepszane żwirem i martwi fakt do tych dróg ulepszanych żwirem, czy one są na naszym terenie 
Gminy, ten zapis jest trochę na wyrost. Ja już zwracałem uwagę odnośnie dróg jakie mamy, dodam 
takie moje wtrącenie aby w tym zapisie dodać jeszcze ilość dróg w kilometrach, czy procentach  
nieprzejezdnych, bo taka informacja też jest potrzebna i myślę, że to się zmieni i dzisiaj z tą nadzieją 
daję Panu Wójtowi ten kredyt zaufania na tą chwilę, a jeśli ten rok pokaże brak zmian na lepsze jeśli 
chodzi o drogi, ponieważ ten temat głęboko poruszałem już wcześniej na sesjach i spotkaniach, to będę 
rozważał temat wotum zaufania w przyszłym roku. 
Pan Tomasz Karpiński (Radny Rady Gminy)  - zadał pytanie odnośnie Raportu o stanie Gminy, kto 
zajmował się napisaniem tego raportu be jest tam taki punkt bliski mojemu sercu odnośnie klubów 
sportowych i tam nie ma żadnych informacji czym zajmuje się Klub Sportowy w Staroźrebach jest GKS 
Góra ładnie opisane, zdjęcia dodane, Klub Karate tak samo, a tu odnośnie Staroźreb są dwie informacje 
odnośnie 70- lecia Klubu oraz, że są prowadzone rozgrywki w czwartej lidze, a jeszcze mamy dużo 
drużyn młodzieżowych, które reprezentują naszą Gminę na zewnątrz, grają w całym województwie 
mazowieckim, myślę, że są jak najlepszą promocją dla naszej Gminy. W raporcie był również punkt 
odnośnie taboru pojazdów w Zakładzie Gospodarczym i tam była wycena ok. 64 000,00 zł i chciałem 
zapytać na jakiej podstawie było to wycenione? 
Pan Kamil Groszewski (Wójt Gminy Staroźreby)- Bardzo dziękuję, za sugestie Państwa Radnych 
odnośnie Raportu, postaram się, tak jak już zauważyliście zmianę w Raporcie o stanie Gminy jego 
formie to na pewno postaram się, żeby w przyszłym roku był jeszcze lepszy i żeby tych uwag było 
jeszcze mniej niż było w tym roku, postaram się jak najlepiej sporządzić raport i wszystkie państwa 
sugestie zostaną wzięte pod uwagę. Odnosząc się do kwestii o której mówił Pan Przewodniczący 
odnośnie powietrza, zostały użyte może niezbyt precyzyjne słowa tu aczkolwiek wydawało mi się, że 
jest to zrozumiałe, po prostu odnieśliśmy się do tego , że na terenie Gminy wybudowano i oddano do 
użytku 13 nowych przyłączy gazowych i dalej jest napisane, że aktualnie na terenie Gminy jest 468 
przyłączy, tu po prostu podaliśmy stan jaki jest ile posesji ma przyłącze gazowe, tutaj nie było, żadnego 
odniesienia do tego, że to Gmina wybudowała te przyłącza, może powinienem to bardziej 
uargumentować i opisać. Chciałbym sprostować, że Gmina tutaj nie przypisuje sobie sukcesów 
związanych z wykonaniem przyłączy gazowych i postaram się, żeby było to przedstawione bardziej 
zrozumiale i czytelnie w latach następnych. Natomiast odnośnie planowania przestrzennego , ponieważ 
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o tym też Pan Przewodniczący wspomniał tych działek nie dzielił Wójt ani urzędnik  
z Urzędu Gminy, tylko robił to wykwalifikowany geodeta, my taki projekt podziału zaakceptowaliśmy, te 
działki na ulicy Sportowej zostały podzielone w taki sposób, część tych działek została sprzedana 
oczywiście każdy ma swoją wizję i tutaj szanuję wizję Pana Przewodniczącego, mam nadzieję, że  
w następnych latach będzie nam się w tej dziedzinie bardzo dobrze współpracowało i będziemy się 
wymieniać swoimi sugestiami, żebyśmy byli bardziej zgodni odnośnie planowania przestrzennego i żeby 
wizja nas obu była bardziej spójna. W dalszej części odniósł się do kwestii ulepszania  żwirem dróg na 
terenie Gminy Staroźreby, aby ująć to w Raporcie musimy to w jakiś sposób opisać więc trudno znaleźć 
inne słowa skoro te drogi w pewien sposób zostały ulepszone żwirem i tak to też zostało opisane, trzeba 
to pokazać , że ilość dróg została żwirem ulepszona w taki czy inny sposób. Co do dróg nieprzejezdnych 
na terenie gminy to na ten moment nie ma takiej sytuacji, żeby któraś z tych dróg była nieprzejezdna, 
aczkolwiek są drogi w stanie opłakanym, które wymagają gruntownego remontu. W przyszłym roku 
postaramy się to przedstawić bardziej przejrzyście, żeby Państwo wiedzieli, które drogi są przeznaczone 
do gruntownego remontu. Wójt Gminy Staroźreby odniósł się również do kwestii klubów sportowych  
i wyjaśnił, że w związku z tym, że Gmina nie finansowała w 2019 roku, żadnego Klubu Sportowego  
i zostało to opisane w taki sposób na jaki pozwoliły nam informacje jakie posiadaliśmy, nie 
rozpisywaliśmy się ani na temat jednego ani drugiego klubu, tu nie ma żadnego wykluczenia czy czegoś 
podobnego. W następnym roku postaramy się bardziej zgłębić ten temat, aby te Kluby zostały tu 
przedstawione z jak najlepszej strony. Ponadto wyjaśnił, odnośnie taboru autobusowego jest top 
wycena, która aktualnie znajduje się w stanie mienia komunalnego i po odjęciu kosztów amortyzacji itp. 
jest to aktualna wycena tych autobusów, taki mamy przyjęty stan majątkowy i tak zostało to pokazane. 
Te autobusy pojazdy, które posiadamy i które zostały wydzierżawione PKS Gostynin są pojazdami 
wieloletnimi, które nie są pierwszej nowości i dlatego ich wartość jest taka i automatycznie z roku na rok 
spada i to 60 000,00 zł w pełni odzwierciedla stan faktyczny. 
 
Ad. 8                   Przyjęcie uchwały nr 161/XXXI/2020 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi   
                        Gminy Staroźreby. 
 
Pan Łukasz Kinalski (Przewodniczący Rady Gminy) – Przedstawił projekt uchwały nr 161/XXXI/2020 
w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi  Gminy Staroźreby, następnie Rada Gminy przeszła do 
głosowania nad udzieleniem wotum zaufania Wójtowi Gminy Staroźreby. 
Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Głosowanie nr 3 – przyjęcie projektu uchwały nr 161/XXXI/2020: 

l.p nazwisko imię głosowanie      

1 Dąbrowski Grzegorz za      

2 Dwojewski Krzysztof wstrzymał się      

3 Jarco Jacek za      

4 Jędrzejewski Stanisław przeciw  WYNIKI GŁOSOWANIA 

5 Karpiński Tomasz za  ZA 8 

6 Kaźmirska Krystyna wstrzymała się  PRZECIW 4 

7 Kinalski Łukasz za  WSTRZYMUJĄCE 2 

8 Kowalak Krzysztof przeciw  NIEOBECNI 1 

9 Mossakowski Sławomir za      

10 Pawłowski Zbigniew za      
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11 Piasecka Ewa przeciw      

12 Pikalski Grzegorz przeciw      

13 Siedlich Daniel za      

14 Sobiesiak Krzysztof za      

15 Wiśniewski Artur nieobecny      
 

Uchwała nr 161/XXXI/2020 została przyjęta większością głosów i podlega publikacji na BIP. 

 

Ad. 9              Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Staroźreby za 2019 rok. 
 
Pan Łukasz Kinalski (Przewodniczący Rady Gminy) – Zapytał Radnych Rady Gminy, czy będą 
zabierać głos w tym punkcie. Pytań brak. 
 
Ad. 10              Przyjęcie uchwały nr 162/XXXI/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania              
                         finansowego za 2019 rok. 
 
Pan Łukasz Kinalski (Przewodniczący Rady Gminy) – Przedstawił projekt uchwały nr 162/XXXI/2020 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.  
Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Głosowanie nr 4 – przyjęcie projektu uchwały nr 162/XXXI/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 za  ZA 10 

6 Kaźmirska Krystyna za  PRZECIW 0 

7 Kinalski Łukasz za  WSTRZYMUJĄCE 4 

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      
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Uchwała nr 162/XXXI/2020 została przyjęta większością głosów i podlega publikacji na BIP. 

 

Pan Łukasz Kinalski (Przewodniczący Rady Gminy) – Zarządził przerwę w obradach do godziny 15.10. 

 

Ad. 11              Przedstawienie protokołu i wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Staroźreby. 

 

Pan Łukasz Kinalski (Przewodniczący Rady Gminy)- Zwrócił się, żeby w zastępstwie za Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej Pana Artura Wiśniewskiego zabrał głos, odczytał protokół z przeprowadzonej kontroli oraz 
przestawił wniosek w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Staroźreby jego zastępca Pana Grzegorz 
Dąbrowski. 
Pan Grzegorz Dąbrowski (Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej) – Przedstawił treść protokołu  
z przeprowadzonej kontroli z wykonania budżetu  Gminy Staroźreby za 2019 rok, kontrola planowa 
(absolutorium 2019) – (stanowiący załącznik nr 4 do Protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy). Następnie Z- ca 
Przewodniczącego Komisji rewizyjnej przedstawił wniosek w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Staroźreby 
– (stanowiący załącznik nr 5 do Protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy) 
 
 

Ad. 12             Przyjęcie uchwały nr 163/XXXI/2020 w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej  

                           z kontroli wykonania budżetu Gminy Staroźreby za 2019 rok, kontrola planowa                    

                           (absolutorium 2019). 

 

Pan Łukasz Kinalski (Przewodniczący Rady Gminy)- Przedstawił Radnym Gminy Staroźreby projekt 

uchwały nr 163/XXXI/2020 w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli wykonania 

budżetu Gminy Staroźreby za 2019 rok, kontrola planowa (absolutorium 2019). 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Głosowanie nr 5 – przyjęcie projektu uchwały nr 163/XXXI/2020: 

l.p nazwisko imię głosowanie      

1 Dąbrowski Grzegorz za      

2 Dwojewski Krzysztof wstrzymał się      

3 Jarco Jacek za      

4 Jędrzejewski Stanisław za  WYNIKI GŁOSOWANIA 

5 Karpiński Tomasz za  ZA 11 

6 Kaźmirska Krystyna za  PRZECIW 0 

7 Kinalski Łukasz za  WSTRZYMUJĄCE 3 

8 Kowalak Krzysztof za  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 163/XXXI/2020 została przyjęta większością głosów i podlega publikacji na BIP. 

 

Ad. 13              Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół        
                         Zamiejscowy w Płocku. 
 

Pan Daniel Siedlich (Wiceprzewodniczący Rady Gminy) – Z upoważnienia Przewodniczącego Rady 
Gminy odczytał następujące uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Warszawie: 
- Uchwałę nr Pł.150.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 
29 kwietnia 2020 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Staroźreby 
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok – (stanowiącą załącznik nr 6 do Protokołu z XXXI Sesji 
Rady Gminy). 
- Uchwałę nr PL.188.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 
10 czerwca 2020 roku, w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  
w Staroźrebach w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Staroźreby za 2019 rok. –  
( stanowiącą załącznik nr 7 do Protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy). 
 
Pan Łukasz Kinalski Przewodniczący Rady Gminy – Po zakończeniu odczytywania opinii zarządził 
przerwę w obradach. 
 
 
Ad. 14            Przyjęcie uchwały nr 164/XXXI/2020 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta  
                       Gminy Staroźreby z tytułu wykonania budżetu Gminy Staroźreby za 2019 rok. 
 
Pan Łukasz Kinalski Przewodniczący Rady Gminy – Przedstawił projekt uchwały nr 164/XXXI/2020 
w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Staroźreby z tytułu wykonania budżetu Gminy 
Staroźreby za 2019 rok Rada Gminy przystąpiła do głosowania.  
 

Głosowanie nr 6 – przyjęcie projektu uchwały nr 164XXXI/2020: 

l.p nazwisko imię głosowanie      

1 Dąbrowski Grzegorz za      

2 Dwojewski Krzysztof za      

3 Jarco Jacek za      

4 Jędrzejewski Stanisław przeciw  WYNIKI GŁOSOWANIA 

5 Karpiński Tomasz za  ZA 9 

6 Kaźmirska Krystyna wstrzymała się  PRZECIW 4 

7 Kinalski Łukasz za  WSTRZYMUJĄCE 1 

8 Kowalak Krzysztof przeciw  NIEOBECNI 1 

9 Mossakowski Sławomir za      
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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 164/XXXI/2020 została przyjęta większością głosów i podlega publikacji na BIP. 

 
Pan Łukasz Kinalski Przewodniczący Rady Gminy – Tym samym Rada Gminy Staroźreby udzieliła 
wymagalną bezwzględną większością głosów, w głosowaniu jawnym , absolutorium Wójtowi Gminy 
Staroźreby za 2019 rok. 
Pan Kamil Groszewski (Wójt Gminy Staroźreby) – Podziękował za udzielone absolutorium, 
przynajmniej tej części radnych, którzy głosowali za, niewątpliwe jest to pokazanie, że idziemy w dobrym 
kierunku, że zmiany, które w tym momencie nastają w naszej Gminie są dobre. Wszystkie te zmiany, 
które w  tym momencie następują takie jak chociażby utworzenie spółki w ramach przemiany Zakładu 
Gospodarczego one mają tylko i wyłącznie na celu przyniesienie nam wymiernych korzyści, a nie jakiś  
partykularnych własnych interesów, dlatego bardzo dziękuję Państwu za to absolutorium. Jednocześnie 
chciałbym podziękować bo to absolutorium otrzymuje Wójt Gminy nie mniej jednak nie byłoby tego 
absolutorium bez pracowników Urzędu Gminy na czele z Panią Skarbnik, z Panią Sekretarz, nie byłoby 
tego absolutorium bez Kierowników Jednostek Organizacyjnych, Jednostek Urzędu Gminy, którzy 
codziennie również tak jak ja widzą potrzebę i chęć tej zmiany i wspólnie działamy na to abyśmy stanęli 
na przysłowiowe nogi. Dziękuję tym wszystkim Radnym Rady Gminy, którzy głosowali za udzieleniem 
absolutorium i mam nadzieję, że ten następny rok będzie jeszcze lepszy jak poprzedni. 
 
Ad. 15                 Prezentacja, dyskusja i głosowanie nad: 

 

a) projektem uchwały nr 165/XXXI/2020 w sprawie nabycia nieruchomości położonej we wsi 
Staroźreby.  

Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Głosowanie nr 7 – przyjęcie projektu uchwały nr 165XXXI/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 
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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 165/XXXI/2020 została przyjęta jednogłośnie i podlega publikacji na BIP. 

 
b) projektem uchwały nr 166/XXXI/2020 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów przy drodze krajowej Nr 10 w miejscowościach od Dłużniewo Małe do Nowa 
Góra. 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Głosowanie nr 8 – przyjęcie projektu uchwały nr 166XXXI/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 166/XXXI/2020 została przyjęta jednogłośnie i podlega publikacji na BIP. 

 

Ad. 16             Sprawy różne, wolne wnioski, zapytania publiczności. 
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Pan Zbigniew Pawłowski (Radny Rady Gminy) – Powiem krótko, bo ja nie 
przyszedłem tu jako Radny, żeby prowadzić polemiki, jakieś spory, swary. Mnie interesuje, żeby coś dla 
tej Gminy zrobić i z takim zamiarem, poza tym mieszkańcy Góry i okolic, którzy mnie wybierali ich też 
żadne igraszki i wygłupy nie interesują. Druga sprawa, staję w obronie mieszkańców Góry, mieszkańcy 
Góry po gównie nie chodzili, Państwo doskonale wiecie, że ta inwestycja została zrobione ze 
złamaniem, pogwałceniem wszelkich norm i biorąc pod uwagę te straty, które są z tytułu odsetek i  tego 
zwrotu dotacji, to rzeczywiście jest duże obciążenie dla Gminy. Mieszkańcy Góry na te ulice czekali ok 
16 lat i oni by jeszcze poczekali następne lata i wtedy można by było robić nie tylko te dwie ulice Szkolną 
i Południową, ale można by było dużo więcej dla mieszkańców zrobić. Szanując swoją osobę, nie wdaję, 
się w żadną polemikę, następnie odniósł się do Radnej Pani Ewy Piaseckiej, Pani Ewo nie wiem co daje 
Pani moralne  prawo i gnębienie drugiego człowieka, przecież to nie ja zarzewiałem tych ludzi, niech 
Pani wróci do wystąpień i Pani oświadczeń, myśmy siedzieli cicho i słuchaliśmy z przerażeniem 
niektórych tych Pani wystąpień i swój czas oddaję Pani, żeby Pani miała okazję pochwalić się swoimi 
sukcesami, bo my może tu nie wiemy o Pani sukcesach, które wato by było tutaj usłyszeć. Natomiast ja 
przez skromność nie powiem w tym momencie nic. 
Pan Daniel Siedlich (Wiceprzewodniczący Rady Gminy Staroźreby) – Powiem krótko, bo na którejś 
z sesji już o tym mówiłem, apeluję o zachowanie szacunku, nieponiżania nikogo, troszkę godności 
wypadało by zachować bo występujemy publicznie, nie chciałbym się odnosić jednokierunkowo do 
kogokolwiek, chciałem się odnieść ogólnie, tak jak już kiedyś mówiłem Radny Gminy  jest osobą 
publicznymi i każdy ma prawo jego wypowiedzi i jego działania opiniować, wyrażać swoją opinię na ten 
temat i nie ma się co obrażać i tym bardziej atakować w sposób tak agresywny, jeżeli się sprzeczamy 
to sprzeczajmy się na argumenty, mówmy konkretnie o co nam chodzi o jakie sprawy, bo jeżeli ktoś 
czuje się czyjąś wypowiedzią urażony to nie od tego jest to miejsce od tego są Sądy. Tym bardziej, 
jeżeli  ktoś wypowiada takie słowa, że ma kogoś tam i że ten ktoś mu w czymś pomoże, dla mnie 
mówienie takich rzeczy z takimi niedomówieniami może być odebrane dwuznacznie, bo można mieć 
różnych sprzymierzeńców i w różny sposób sobie z czymś radzić, dlatego mój apel jest o to aby takie 
słowa ważyć. Po drugie Jest informacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o konkursie  
że jedna Gmina w każdym Województwie ma możliwość otrzymania wozu bojowego  średniego lub 
ciężkiego strażackiego i jest to uzależnione od frekwencji  w wyborach i mój apel jest o to aby postarać 
się zmobilizować swoje rodziny i  znajomych aby wziąć udział w głosowaniu w wyborach Prezydenckich. 
Samochody te są sponsorowane przez Ministerstwo czyli przez Rząd, a pieniądze rządowe to są nasze 
pieniądze, są to samochody kupione za nasze składki, zobowiązania całego społeczeństwa, a pójście 
na wybory dużo nie kosztuje to jest tylko wypełnienie naszego obywatelskiego obowiązku, a możemy 
tylko zyskać. Chciałbym powiedzieć, że sam należę do Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Górze  
i mamy tam wóz bojowy, który ma ok. 40 lat, a jakie znaczenie ma to żebyśmy dojeżdżali na czas 
bezpiecznie i sprawnie ratować ludzkie życie to nie muszę Państwu tłumaczyć., dlatego też jeszcze raz 
apeluję do Państwa o wzięcie udziału w wyborach aby ta frekwencja była jak największa bo jest taka 
szansa i tu nasza Gmina nie będzie dokładała żadnej złotówki, gdybyśmy taki wóz jako Gmina wygrali. 
Pani Ewa Piasecka (Radna Rady Gminy) – Na początku zwrócę się do Pana Wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy odnośnie mojej ostatniej wypowiedzi, proponuję, aby Pan lepiej słuchał jak ktoś mówi, bo 
ja mówiąc, że jeżeli sama sobie nie poradzę to poproszę odpowiednie Organa i Instytucje, nie ktoś za 
tym stoi tylko mówię odpowiednie Organa i Instytucje typu Sądy jeżeli ktoś łamie prawo ja sobie sama 
nie mogę z tym poradzić to wtedy zwracam się do Sądu i to miałam na myśli więc proszę moich słów 
nie przekręcać i interpretować tak jak ja to powiedziałam. Odnośnie Pana Radnego Zbigniewa 
Pawłowskiego , Panie Pawłowski ja przytoczyłam Pańskie słowa to Pan ostatnio powiedział, że Rada 
pozostawiła po sobie gnój, nie gówno jak Pan to przed chwilą powiedział tylko gnój i w tej chwili proszę 
mi powiedzieć co to znaczy, że rada pozostawiła po sobie gnój,(Radna po chwili stwierdziła „ pewnie 
się nie doczekam”). Ja przytoczyłam Pańskie słowa miałam na myśli błoto, wycieki z szamba to był gnój 
a w tej chwili Pan chodzi po asfalcie i pragnę podkreślić, że być może ten gnój to zostanie po tej kadencji, 
dlatego, że poprzednia Rada zostawiła po sobie 19 000 000,00 zł zadłużenia, podkreślę to raz jeszcze 
nie przekroczyliśmy górnego progu, a w tej chwili mówi się o ok. 31 000 000,00 zł więc proszę bardziej 
rozsądniej dobierać słowa, mimo, że nie było żadnej inwestycji w tej chwili jest 31 000 000,00 zł 
zadłużenia. Pan mówi o obrażaniu ja absolutnie się nie obrażam, jak sobie przypominacie Pan 
Pawłowski do kostki i do Pani Szymańskiej wrócił na poprzedniej sesji, kostka była grudzień 2018 rok, 
Pani Szymańska była początek roku 2019, myślałam, że to już mamy za sobą, ale Panu na ostatniej 
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sesji to się znowu przypomniało, a może Panie Pawłowski to jest temat zastępczy, 
może nie o tym chce Pan mówić, może to jest temat zastępczy żeby odwrócić uwagę innych i Pan 
zaczął na poprzedniej sesji temat kostki i temat Pani Szymańskiej więc ja tylko Panu odpowiedziałam  
i powtórzę raz jeszcze dzisiaj jest Pan wyjątkowo spokojny ale na  poprzedniej sesja Pan unosił na mnie 
głos, a ja Panu powiedziałam, że ja sobie nie życzę żeby Pan unosił na mnie głos. Nie mam zastrzeżeń 
do treści tylko do formy, nie będzie Pan na mnie unosił głosu i ja nie jestem tu, żeby spełniać Pańskie 
życzenia, że Pan coś sobie życzy, albo czegoś nie życzy. Będę mówiła to co uważam za słuszne, 
głosuję zgodnie z własnym sumieniem, tak samo jak i dzisiaj zagłosowałam, mam to prawo jestem 
Radną i głosuję zgodnie z własnym sumieniem. 
Pan Kamil Groszewski (Wójt Gminy Staroźreby) – Odniósł się do wypowiedzi Radnej Pani Ewy 
Piaseckiej, każdy z Państwa otrzymał raport o stanie Gminy, na stronie 18 tego raportu jest napisane 
ile stanowi zadłużenie Gminy Staroźreby na koniec roku 2019, zadłużenie na dzień 31 grudnia 2019 
roku 18 959 335,00 zł tyle wynosi zadłużenie z tytułu kredytów jakie zastałem, chciałem powiedzieć, że 
zadłużenie było znacznie większe dlatego, że w roku 2019 o czym też była tutaj mowa zostało spłacone 
933 000,00 zł kredytu, ale Pani Radna ciągle zapomina skąd te ok 30 000 000,00 zł zadłużenia, ja mogę 
to przypominać co sesję prawie 20 000 000,00 zł to były kredyty, które zostały, do tego ok. 1 000 000,00 
zł niezapłaconych faktur, niezapłacone ZUS – y od nauczycieli 2 500 000,00 zł, do tego doszła 
nieuregulowana inwestycja (Pani Ewa Piasecka (Radna Rady Gminy) – wtrąciła, której Pan nie 
rozliczył) dalej kontynuuje Wójt , Pani Radna nie potrafi nic innego tylko przekłamywać, w tym 
momencie zwrócił się żeby Radna nie przerywała jego wypowiedzi, ja wysłuchałem z pokorą  Pani słów 
lepszych czy gorszych i nie będę się z Panią w żadną polemikę wdawał. Kontynuując dalej została nie 
rozliczona dotacja 2 5000 000, 00 zł za drogi, a skoro nie została rozliczona dotacja Wojewoda 
Mazowiecki wystąpił o zwrot dotacji w wysokości ponad 5 000 000,00 zł co daje kwotę łącznie ok. 
30 000 000,00 zł. Pani nie mówi o tych nie zapłaconych ZUS – ach, rozpoczętych inwestycjach na które 
nie zostały zabezpieczone środki, łatwo jest przekłamywać i mówić, że tak nie było, ale jak była 
kreatywna księgowość i się wszystkiego nie wykazywało, ja wykazałem wszystko jak tylko przyszedłem 
i może teraz Pani mówić, że było tak czy inaczej jednak stan faktyczny jest jednoznaczny i prosiłbym, 
bo w końcu to ja udam się do pewnych instytucji o pewne pomówienia, bo Pani Radna już przesadza  
i co którąś sesję zakłamuje Pani rzeczywistość. Następnie odniósł się do oświadczenia radnej, które 
wygłosiła na początku sesji odnośnie Ośrodka Zdrowia, Ośrodek Zdrowia był szykowany, remontowany 
i to jest prawda, tylko proszę sprawdzić ile razy był podatek umarzany i w jakiej wysokości tym osobom, 
które ten Ośrodek wynajmowały, łatwo powiedzieć, że on był robiony za pieniądze tych osób, ale czy 
Gmina nie umarzała czasami nikomu podatku z tego tytułu? 
Pani Teresa Wojciechowska (Przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów w Nowej Górze ) – 
Chciałam podziękować za zaproszenie nas, ponieważ mam na myśli moja koleżankę, która pełni 
podobną funkcję jak ja w Kole Emerytów w Staroźrebach, kiedy otrzymałam to zaproszenie ucieszyłam 
się jak dziecko, bo w moje serce taka otucha ogarnęła, że w końcu Rada Gminy pomyśli o seniorach 
jest ich dużo w naszej Gminie  i prosiłabym, żeby Rada w swoim Planie działania uwzględniła chociaż 
raz w roku temat seniorów, żeby podkreślić , że oni są, żeby zorganizować jakieś skromne spotkanie 
bo wiemy jaka jest sytuacja. My dużo nie wymagamy ale 14 października jest Dzień Seniora i żeby 
wtedy zorganizować takie integracyjne spotkanie z konkursami z zabawą. Koło Emerytów w 
Staroźrebach działa bardzo prężnie, organizuje właśnie w tej Sali takie spotkania, zapraszają sąsiednie 
Koła Emerytów, korzysta ze współpracy Straży, my też korzystamy bo my razem pracujemy 
integracyjnie  z Kołem Gospodyń w Nowej Górze. My ludzie starszej daty potrzebujemy spotkania się 
od czasu do czasu spotkania się z innymi ludźmi, pośmiania się , wypicia herbaty itd. I chodzi o to, 
żebyśmy mieli poczucie, że  właśnie Rada Gminy raz w roku pomyśli o Seniorach, ale proszę was 
słuchając tego wszystkiego jako obywatel tej naszej małej ojczyzny, ciągnijcie wózek w jednym 
kierunku, bo w niektórych sytuacjach to łzy same się cisną do oczu, bo jeżeli jesteśmy rozsądni to nie 
musimy mówić na czarne białe, na białe czarne, bo to są rzeczy których my nie rozumiemy, a przez to 
świadectwo o Radzie nie jest takie jak powinno do końca, a chciałabym, żeby to była dobra opinia , nie 
kłóćcie się, uzgodnijcie pewne rzeczy to wszystko idzie zrobić, to jest nasza mała ojczyzna, tu nie 
powinno być żadnych podziałów politycznych, kochajmy ta naszą małą ojczyznę i ciągnijmy ten wózek 
w jednym kierunku, bo inaczej to się rozleci. Na koniec przekazała sentencje gdzie wy jesteście, my 
byliśmy, gdzie my jesteśmy wy będziecie dlatego szanujcie starych emerytów.  
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Pan Łukasz Kinalski Przewodniczący Rady Gminy – Podziękował Przewodniczącej 
Koła Emerytów i Rencistów za głos rozsądku. Następnie odniósł się, że na nowej Sali w Gminnym 
Ośrodku Kultury niebawem będzie zainstalowane profesjonalne nagłośnienie, będą transmisje on- line 
i myślę, że to wszystko będzie szło w dobrym kierunku. 
Pan Damian Kwiatkowski (Mieszkaniec Gminy Staroźreby) – Przedstawił przygotowaną przez siebie 
prezentację multimedialną obrazującą petycję mieszkańców miejscowości Staroźreby w sprawie 
przystąpienia i objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru znajdującego 
się w Staroźrebach ograniczonego ulicami Płocką, Szkolną, Sienkiewicza oraz Wieczorka, w związku  
z planowaną inwestycją pn: Budowa budynku handlowo – usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną na działkach o nr ewid. 788,790, 794/2 w m. Staroźreby” (stanowiąca załącznik 8 do 
protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy). 
Ponadto mieszkaniec dodał, że na poprzedniej sesji mówił, że inwestycja będzie miała 7 m wysokości, 
taką informację uzyskał w Urzędzie Gminy Staroźreby, w Referacie Planowania i Inwestycji m.in.  
w  obecności Pani  Sekretarz, natomiast po kilku dniach sąsiedzi dokładniej przejrzeli zawartość 
materiałów zgromadzonych do tej inwestycji i okazało się, że w najwyższym punkcie budynek będzie 
miał 11,5 m. 
Pan Łukasz Kinalski Przewodniczący Rady Gminy – Odniósł, się, że przedmiotowa petycja wpłynęła 
do Biura Rady Gminy i została opublikowana na stronie BIP, petycja formalnie zostanie przekazana 
komisji, która w ciągu 3 miesięcy rozpatrzy petycję. 
Pan Damian Kwiatkowski (Mieszkaniec Gminy Staroźreby) – Zwrócił się do Przewodniczącego, aby 
poprosił Wójta Gminy Staroźreby o odniesienie się do sprawy jak to wygląda z perspektywy Urzędu 
Gminy, co będzie robione w tym temacie dalej. 
Pan Kamil Groszewski (Wójt Gminy Staroźreby) -  Odniósł się, że wpłynął wniosek do Urzędu Gminy 
o warunkach zabudowy dla danych działek, z Urzędu jesteśmy zobowiązani taki wniosek rozpatrzeć,  
w tym momencie trwa postępowanie, Urząd Gminy jest stroną, która nie jest związana z żadną ze stron, 
my to postępowanie staramy się przeprowadzić najlepiej jak to potrafimy i zgodnie z prawe. Dalej odniósł 
się do tego, że to o co wnioskuje wnioskodawca, czyli inwestor, a to co przedstawia tu strona przeciwna 
to są dwie zupełnie inne rzeczy. Urząd Gminy nie wydaje pozwolenia na budowę, Urząd Gminy tylko  
i wyłącznie stwierdza czy na danej działce może powstać taka inwestycja. Urząd Gminy na podstawie 
przepisów wydaje bądź nie wydaje warunki zabudowy, do Urzędu wpłynął wniosek i on jest 
procedowany. Na dzień dzisiejszy nie została wydana żadna decyzja, która pozwala inwestorowi 
rozpocząć dalsze kroki, w tym momencie trwa postępowanie. Wnioskodawca jest również mieszkańcem 
i żąda przeprowadzenia rzetelnego postępowania i my takie postępowanie przeprowadzimy. Odniósł 
się do tego, że np. w m. Sarzyn ma powstać chlewnia, cała miejscowość wnioskuje, żeby ta chlewnia 
nie powstała i czy ta osoba która złożyła wniosek jest osobą złą nie ona złożyła wniosek  po to żeby 
został on rozpatrzony, tak samo i w tej sytuacji ja nie mogę oceniać czy wnioskodawca robi źle czy 
dobrze ja mam przeprowadzić postępowanie w taki sposób, aby wydać decyzję zgodną z prawem  
i zamierzam to zrobić, ale na tym etapie posądzanie Urzędu Gminy o to, że nie odpisuje na pisma, że 
nie są udzielane informacje jest nieprawdą, ponieważ na każde pismo otrzymujecie odpowiedź  
o rozprawie, która odbędzie się 3 lipca również zostaliście Państwo poinformowani jesteście stronami 
w postępowaniu i zostaliście poinformowani. Jeżeli Państwo uważacie, że strona została nieprawidłowo 
poinformowana bądź z Urzędu Gminy są jakieś nieprawidłowości może złożyć wniosek o przewlekłe 
postępowanie, tylko z informacji, którą ja posiadam nie ma tu żadnej przewlekłości, opieszałości ze 
strony Urzędu. Jeżeli Pan uważa, że na jakiś dokument nie odpowiedzieliśmy, to proszę wskazać na 
który a ja to wyjaśnię. 
Pan Damian Kwiatkowski (Mieszkaniec Gminy Staroźreby) – Na początku czerwca złożyłem przez 
e – puap informację o możliwości konfliktu interesów, że w postępowaniu jako kurator sądowy jednej ze 
stron jest pracownik Urzędu Gminy, Kierownik Referatu, do tej pory nie wpłynęła odpowiedź a już chyba 
2 tygodnie minęły, ponadto jak wspominałem w obecności Pani Sekretarz 1 czerwca 2020 roku z mamą 
byłem w referacie planowania i inwestycji dowiedzieć się jakie będą wymiary budynku, Urzędnik nas 
poinformował, że ok. 7 m , 2 czerwca moja matka z Panią Sekretarz była w tym Referacie i powiedział 
to samo, następnie dwa czy trzy dni później byli moi sąsiedzi, którzy dokładnie przejrzeli akta sprawy  
i znalazł się szkic, na którym widać, że budynek w najwyższym punkcie będzie miał 11,5 m więc nie 
wiem jaki interes ma Urzędnik Gminy do wprowadzania nas w błąd, tego samego dnia kiedy sąsiedzi 
zrobili i  przesłali mi zdjęcie tego budynku udałem się do tego Referatu z prośbą o udostępnienie mi akt 
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sprawy i wydanie kopii, wówczas Urzędnik powiedział, że nie jestem stroną 
postępowania jako obywatel i mieszkaniec Gminy mam prawo do dostępu do informacji publicznej  
w każdej procedowanej sprawie, nie muszę być stroną tego postępowania, odmówiono mi. W dniu 4 
czerwca złożyłem pismo w sekretariacie Urzędu pismo o udostępnienie mi informacji publicznej, kopii 
tych wszystkich informacji, które zostały złożone na ten temat więc czekam jeszcze na odpowiedź jako 
uzasadnienie podałem, że Urzędnik wprowadził nas 1 i 2 czerwca w błąd nie wiem jak się Pan do tego 
odniesie. Druga sprawa jeżeli Urząd Gminy chciałby, żeby to już dawno zakończyć, „ otrzymać decyzje 
o warunkach zabudowy, Urząd wyda decyzję o warunkach zabudowy jeżeli planowana inwestycja  
spełnia łącznie następujące warunki: co najmniej jedna działka sąsiednia dostępna z tej samej drogi 
publicznej jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących  nowej 
zabudowy w zakresie kontynuacji zabudowy, kontynuacja powinna dotyczyć funkcji, parametrów, cech 
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym, gabarytów i formy 
architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności zagospodarowania terenu 
jest to tzw. zasada dobrego sąsiedztwa”. Tak jak pokazałem na rysunku, na planach budynek nie 
znajduje się na żadnej z istniejących linii zabudowy, trzymać się linii zabudowy od strony ul. Szkolnej 
budynków. W prawie budowlanym jest, że jeżeli istnieją dwie linie zabudowy, to pierwszeństwo ma linia 
zabudowy dalej od ulicy, już samo to pokazuje, że Pan Wójt mógłby wydać decyzję łatwo i prosto 
wskazać jaki powinien być obszar zabudowy i to, że ta inwestycja nie pokrywa się z tym co dopuszczają 
przepisy. Jeżeli urzędnicy pokazują, że inwestor jak zrobi sobie parking to nie jest nasza sprawa, 
inwestor może złożyć wniosek o wydanie decyzji warunków zabudowy nawet jeżeli nie jest właścicielem 
działki, mógł złożyć to wcześniej przed zakupem działki i dowiedzieć się czy będzie mógł przeprowadzić 
taką inwestycję, czy też nie. 
Pan Łukasz Kinalski Przewodniczący Rady Gminy – Odniósł się, że o sprawach legislacyjnych na 
forum Rady Gminy możemy rozmawiać do woli o sprawach mieszkańców tym bardziej, natomiast  
o sprawach administracyjnych nie chciałbym, aby to było przedmiotem jakiejś szerszej dyskusji, 
ponieważ my nie jesteśmy w stanie tego rozstrzygnąć dlatego mam dla Państwa pewną propozycję 
złożyliście Państwo do Rady Gminy petycję, pod względem proceduralnym i legislacyjnym ze strony 
Rady Gminy  możecie być pewni, że  wszystko co z tym związane zrobimy i tych terminów dotrzymamy. 
Natomiast uważam, że wszystkie spory pomiędzy Urzędem i stronami postępowania macie prawo 
wypowiadać się na szczeblu administracyjnym, a nie na forum Rady Gminy to tylko taka mała dygresja. 
Dziękuję, że z tą sprawą, żeście zwrócili się do nas jako Rady Gminy będziemy na bieżąco tą sytuację 
śledzić i zapewniam, że petycja zostanie w należyty sposób rozpatrzona. 
Pan Damian Kwiatkowski (Mieszkaniec Gminy Staroźreby) – Ponowił zaproszenie na 3 lipca, żeby 
przedstawiciele Rady Gminy przybyli na rozprawę administracyjną. I jeszcze odnosząc się do kurników 
jak by był miejscowy plan zagospodarowania, który mówi że nie może być budynków większych niż 
powierzchnia taka i taka to też zapewne problemów takich by nie było, więc to jest to o czym Pan 
Przewodniczący rady Gminy mówił na początku potrzebujemy miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego.  
Pan Łukasz Kinalski Przewodniczący Rady Gminy – Odniósł  się, że o planach to mówił już  
w poprzedniej kadencji, ale nie wracajmy do tego ja wiem, że miejscowy plan reguluje bardzo wiele 
kwestii, które teraz są kwestiami spornymi i nie jesteście jedynym przypadkiem w tej Gminie.  
Pan Kamil Groszewski (Wójt Gminy Staroźreby) -  Zostało podane kilka informacji, które są 
nieprawdziwe i godzi to wszystko w dobre imię Urzędu, Wójt zwrócił się do mieszkańca Pana Damiana 
Kwiatkowskiego, że zgodnie z  art. 35 Kodeksu Postepowania Administracyjnego, Urząd ma 30 dni na 
odpowiedź, jeżeli jest sprawa przewlekła może sprawę wydłużyć do dwóch miesięcy, jeżeli Pan złożył 
pismo na początku czerwca to mam jeszcze ok. dwóch tygodni na udzielenie odpowiedzi. Ponadto 
powiedział Pan, że złożył Pan wniosek o udzielenie informacji publicznej i, że mamy jeszcze 4 dni na 
odpowiedz, na pewno w tym terminie otrzyma Pan odpowiedź.( Pan Damian Kwiatkowski 
(Mieszkaniec Gminy Staroźreby) – Wtrącił, że chciał tylko podkreślić, że nie chciano mi na miejscu 
udzielić informacji.) Dalej kontynuuje Wójt Gminy Staroźreby, został Pan tylko rzetelnie 
poinformowany, że Pan nie jest stroną w tym postepowaniu i my nie jesteśmy w stanie wydać Panu 
dokumentów i został Pan poinformowany przez pracownika o tym, że aby być stroną i mieć  dostęp do 
dokumentów w każdym momencie powinien Pan uzyskać pełnomocnictwo, chociażby od mamy 
pisemne. Jeżeli będzie Pan miał pełnomocnictwo wówczas Pan staje się pełnomocnikiem i ma dostęp 
do postępowania w każdym czasie i momencie, a Pan złożył o dostęp do informacji publicznej, bo tylko 
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taki Panu przysługiwał. Pan obrał sobie Urząd Gminy jako stronę, która próbuje Panu 
zrobić coś złego, a my wręcz przeciwnie prowadzimy postępowanie (w tym momencie przerywają 
wypowiedź mieszkańcy obecni jako widownia na Sesji, pytając dlaczego nie wiedzieli wcześniej o tej 
inwestycji, wniosek był złożony w zeszłym roku przez inwestora nikt nam nic nie powiedział, dopiero  
w maju ktoś nas powiadomił po upływie pół roku.) Dalej kontynuuje Wójt Gminy Staroźreby, zanim został 
złożony wniosek i dostarczone wszystkie dokumenty, to proszę pamiętać, że od połowy marca zaczęła 
się  sytuację z koronawirusem w związku z czym postępowanie zostało zawieszone. Wszystkie 
postępowania na terenie Polski były zawieszone i nie były w ogóle procedowane. 
Pan Łukasz Kinalski Przewodniczący Rady Gminy – Zwrócił się do Wójta Gminy, żeby nie wchodzić 
w sprawy administracyjne. 
Pan Kamil Groszewski (Wójt Gminy Staroźreby)- Odniósł się, że zarzuca się coś czego nie ma. 
Pan Leszek Jędrzejczak (Mieszkaniec Gminy Staroźreby) – Gmina Staroźreby w ostatnim czasie 
przekracza pewne granice, kanony bardzo niebezpieczne, niedostarczenie wyciągów z kont bankowych 
komisji rewizyjnej jest pewnym takim precedensem, ponieważ jeszcze nie słyszałem żeby komisja 
rewizyjna nie otrzymała od Wójta dokumentów, gdzie Wójt się zasłania kruczkami, że nie było 7 dni 
tylko 6. Ja powiem tak, że w interesie Wójta powinno być żeby te dokumenty złożyć, gdyż  nie złożenie 
dokumentów, nie przekazanie wyciągów komisji rewizyjnej to pewne osoby w tedy pomyślą, że jest coś 
na sumieniu, że  nie zostało to udostępnione. Ja z reguły jestem osobom, która wie , że jest wszystko 
w porządku wielokrotnie byłem wybierany na Radnego i z tego tytułu nie korzystałem z żadnych 
przywilejów, podatki czy inne rzeczy płaciłem w terminie, nie korzystałem z wycieczek nawet jeżeli mój 
syn chciał odbywać staż to powiedziałem aby nie w Gminie. My te Granice przekraczamy co będzie 
dalej, bo udało się raz ktoś powie, że następny rok, za dwa lata będzie to samo bo znajdzie się jakiś 
przepis, żeby nie udostępnić materiałów komisji rewizyjnej, uważam, że jest to niedopuszczalne. 
Następna sprawa, o tym się nie mówi miała powstać myjnia  na terenie działki gminnej, jak może na 
terenie działki gminnej ktoś prywatny wybudować myjnie bez zezwolenia, nie było żadnego zezwolenia, 
dobrze, że zostało to rozebrane, ale my takie kanony przekraczamy nikt o tym nie mówi. Mieszkaniec 
odniósł się do tematu służby zdrowia, gdy został zlikwidowany Zakład Opieki Zdrowotnej większość 
ośrodków zdrowia sprzedawali to Wojewodowie kupili osoby prywatne i lekarze, jedynie Gmina 
Staroźreby w całym powiecie płockim przejęła Ośrodki Zdrowia po likwidacji ZOZ-ów  i przez kilka lat te 
Ośrodki Zdrowia prowadziła, okazało się, że trzeba inwestować w te Ośrodki Zdrowia ponieważ trzeba 
remontować budynki, wchodziły nowe przepisy w związku z czym trzeba było zainwestować pewne 
pieniądze żeby te budynki dostosować do obowiązujących przepisów, wówczas my podjęliśmy decyzję 
o sprzedaży tych Ośrodków Zdrowia najpierw w Staroźrebach następnie w Górze i były to sprzedaże 
poprzedzone wyceną sporządzoną przez rzeczoznawcę i było to w drodze przetargu ograniczonego 
tylko i wyłącznie dla lekarzy, taka forma mogła zostać wtedy tylko przyjęta. W akcie notarialnym zostało 
zapisane, że do kiedy te budynki będą w ich rękach będą to Ośrodki Zdrowia i nie będą miały innego 
przeznaczenia, nie ma tu żadnego zagrożenia. Nikt nie mówi, że w Gminach sąsiednich nie wzięto 
pieniędzy za te budynki tylko Wojewoda, nikt nie powie, że Pan Doktor Sołdaczewski przyszedł na sesję 
i powiedział, że jest taka możliwość żeby Gmina skomunalizowała i przejęła na Gminę te budynki, była 
taka możliwość bo to Gmina Staroźreby budynki stawiała w dawnych czasach, jeżeli chodzi o Górę to 
była to jeszcze Gromadzka Rada Narodowa. W każdym bądź razie była taka możliwość skorzystać  
i Gmina Staroźreby z takiej możliwości skorzystała, bo przejęła te budynki i je sprzedała i na tym 
powinien by koniec i podziękowanie, że tak się stało. Mieszkaniec poruszył na koniec temat ostatniej 
inwestycji z 2018 roku przełom 2019 roku budowa ulic w Staroźrebach i Nowej Górze, chcę powiedzieć, 
że poprzednia Rada Gminy podjęła uchwałę o budowie tych ulic, otrzymaliśmy dotację z Urzędu 
Wojewódzkiego jako Gmina jeszcze popowodziowa, cała Gmina została  objęta powodzią i wszystko 
jest prawnie, że otrzymały dotację i Staroźreby i Góra. Była uchwała rady o zaciągnięciu kredytu, była 
pozytywna opinia regionalnej Izby obrachunkowej o zaciągnięciu kredytu i tylko i wyłącznie wina Wójta, 
że nie wziął tego kredytu, inwestycja była kończona 31 marca 2019 roku, jest okres marzec bierze się 
kredyt wypłaca się wykonawcy i się rozlicza się z Urzędem Wojewódzkim, a później są pretensje, 
zresztą podejrzewam , że obecny Wójt nie wiedział jakie są konsekwencje nie rozliczenia inwestycji, 
myślał, że Wojewoda mu podaruje, inwestycję trzeba rozliczyć, a teraz są płacze i sugestie kto winny. 
Jeżeli chodzi o zadłużenie,  zadłużenie jest oczywiście 31 000 000,00 zł a te pieniądze, które mamy 
oddać Wojewodzie i Wykonawcy Panu Nowakowskiemu to trzeba je oddać. 
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Pan Łukasz Kinalski Przewodniczący Rady Gminy – Zapytał Wójta Gminy czy chce 
się odnieść do wypowiedzi Pana Leszka Jędrzejczaka. 
Pani Ewa Piasecka (Radna Rady Gminy ) – Wtrąciła, że jak Pan Kwiatkowski skończył chciała zabrać 
głos, odnieść się do wypowiedzi. 
Pan Łukasz Kinalski Przewodniczący Rady Gminy – Wyjaśnił, że Pan Kwiatkowski nie mówił do 
Pani, żeby się Pani musiała odnieść. 
Pani Ewa Piasecka (Radna Rady Gminy ) - Chciałam  coś dodać, a Przewodniczący Rady Gminy nie 
udzielił mi głosu i proszę, żeby Pan był bezstronny, Pan jest stronniczy. 
Pan Łukasz Kinalski Przewodniczący Rady Gminy –Odniósł się, że jest bezstronny. 
Pani Ewa Piasecka (Radna Rady Gminy )- Ja uważam, że Pan jest stronniczy. 
Pan Damian Kwiatkowski (Mieszkaniec Gminy Staroźreby) – Zapytał Przewodniczącego, czy Radca 
Gminny mógłby streścić jak wygląda prawo do dostępu do informacji publicznej. 
Pan Łukasz Kinalski Przewodniczący Rady Gminy – Zwrócił się do Radnej Pani Ewy Piaseckiej, że 
jest tak i zawsze tak było, że jeżeli ktoś coś mówi  i się odnosi do konkretnej osoby to ta osoba zawsze 
ma udzielany głos przeze mnie ad vocem, nie może Pani mówić, że nie, ja już o tym mówiłem i będę 
tego przestrzegał i proszę mi nie mówić , że jestem stronniczy, bo uważam, że akurat tutaj się Pani myli. 
Pan Kamil Groszewski (Wójt Gminy Staroźreby) – Odniósł się do wyciągów bankowych, że kiedy 
komisja rewizyjna wystąpiła o udostępnienie wyciągów bankowych z kont to pozwoliłem sobie 
zadzwonić do sąsiednich Wójtów, do sąsiednich Przewodniczących Rady  Gminy i nigdy nie było 
praktykowane coś takiego, aby Komisja Rewizyjna żądała wyciągów z rachunków bankowych, 
konsultowaliśmy to również z prawnikami a także sam Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Artur 
Wiśniewski, wysłał pismo z pytaniem w tej kwestii nie znam treści tego pisma znam odpowiedź, która 
przyszła do Urzędu Gminy Staroźreby od samego Wojewody Mazowieckiego, który powiedział wprost 
Radny ma prawo pytać, ma prawo wnioskować i ma prawo do informacji i my takie informacje na każdym 
etapie kiedy obradowała Komisja Rewizyjna udzielaliśmy, niemniej jednak poproszenie o wyciągi 
bankowe było nadinterpretacją przepisów prawa, nadinterpretacją uprawnień, które przysługuje Radzie 
Gminy, proszę pamiętać o tym, że Komisja Rewizyjna nie jest jednostką nadzoru. Jednostką Nadzoru 
są tylko Regionalne Izby Obrachunkowe i Wojewoda Mazowiecki, a Komisja Rewizyjna pełni funkcję 
kontrolną, Radni którzy są w tej Komisji nie chciał bym nikogo urazić ale nie są biegłymi rewidentami, 
audytorami czy ludzie wykształceni ekonomicznie. To o co poprosiła Komisja rewizyjna wybiegało poza 
ich możliwości i uprawnienia, gdyby tak nie było Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwracając się do 
Wojewody o interpretację napisał by to w sposób jednoznaczny, jednak Wojewoda powiedział wprost, 
że Komisja Rewizyjna, każdy radny  ma możliwość wnoszenia interpelacji, wniosków, zapytań nie było 
nigdy procedowane to ani w Gminie Staroźreby, ani innych Gminach. To co Pan tu mówi to jest zasianie 
paniki, której nie ma. Odnośnie myjni teren myjni został wydzierżawiony zgodnie z uchwałą Rady Gminy 
to co inwestor chce sobie pobudować, to jest jego suwerenna sprawa, aby to tylko nie wchodziło  
w znaczny konflikt z mieszkańcami, tu warunki zabudowy zostały wydane jednak inwestor, który tą 
działkę wydzierżawił przed uzyskaniem pozwolenia na budowę utwardził teren, myśląc , że wylewając 
płytę betonową i utwardzając teren jest zgodne z prawem , ale tu się pomylił i dlatego Nadzór Budowlany 
kazał mu to rozebrać. Następnie nadmienił, że Urząd Gminy nie wydaje pozwolenia na budowę, to 
pozwolenie wydaje Starostwo. Odniósł się, że ma pisma , które skierował do Przewodniczącego komisji 
Rewizyjnej i gdyby to było niezgodne z prawem to w tym momencie na pewno by się toczyło jakieś 
postępowanie więc proszę nie nadinterpretowywać. Odnosząc się do inwestycji w Górze i Staroźrebach 
to co pan powiedział w tym momencie to jest sprzeczność, Pan powiedział, że inwestycja powinna być 
rozliczona do 31 marca 2019 roku to nie jest prawdą ponieważ inwestycja miała być rozliczona do 31 
grudnia 2018 roku, Państwo mówicie, że były pozwolenia , nie było pozwoleń, nie było opinii Regionalnej 
Izby Obrachunkowej, bo ja zostając Wójtem 25 listopada 2018 roku, złożyłem wniosek o wydanie opinii 
do tego kredytu, Państwo zaczęliście tą budowę bez odpowiednich zezwoleń , bez opinii Regionalnej 
Izby Obrachunkowej, to co Pan teraz mówi jest nieprawdą. Ja mam nadzieję tylko, że Pan się myli bo 
Panu pamięć szwankuje, a nie celowo Pan kłamie, na to są dokumenty, więc prosiłbym przestać 
przychodzić na sesje, próbować się wybielać i opowiadać jakieś niestworzone rzeczy  
Pan Łukasz Kinalski Przewodniczący Rady Gminy – Zwrócił się do Mecenasa Pana Pawła 
Drewniaka, odnośnie Pytania Pana Damiana Kwiatkowskiego w sprawie dostępu do informacji 
publicznej. 
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Pan Paweł Drewniak (Mecenas) – Tylko w jednym przypadku Panu wnioskodawcy 
przysługują dwa rodzaje uprawnień, jedno to jest uprawnienie zapisane w ustawie o dostępie do 
informacji publicznej o dostęp do informacji publicznej, tutaj wniosek został sformułowany dosyć ogólnie 
i dotyczy udostępnienia całości akt toczącego się postępowania administracyjnego, a zgodnie  
z orzecznictwem NSA całość akt w postępowaniu administracyjnym, nie jest informacją publiczną  
w rozumieniu ustawy. W związku z tym jeżeli taki wniosek został złożony musi zostać rozstrzygnięty 
przez Organ upoważniony czyli zobowiązany do udzielania informacji publicznej, będzie taki wniosek 
wymagał m.in. czasu, ustawa stanowi, że co do zasady informacja publiczna o ile jest informacją 
publiczną powinna być udzielona niezwłocznie poprzez wskazanie gdzie można ją uzyskać, 
ewentualnie mamy na to 14 dni a w przypadkach wymagających dłuższego postępowania ten okres 
może zostać wydłużony do dwóch miesięcy. Z tego co pamiętam było też pismo w terminie ustawowym 
14 dni zostało do Pana skierowane, natomiast przynajmniej dwukrotnie był Pan informowany , że Pan 
jako osoba najbliższa dla osoby będącej w tym postępowaniu stroną ma możliwość, po uzyskaniu 
pełnomocnictwa złożenie pełnomocnictwa i uzyskania natychmiast dostępu do pełnej dokumentacji 
znajdującej się w aktach sprawy łącznie z danymi osobowymi, jeżeli złożył Pan wniosek o informację 
publiczną, to do przestrzegania tego wniosku zaistnieje konieczność zanonimizowania dokumentów  
o ile będzie Pan obstawał przy reżimie ustawy o dostępie do informacji publicznej, natomiast podkreślam 
gdyby złożył Pan pełnomocnictwo udzielone przez Pana mamę do udziału w jej imieniu w ramach 
toczącego się postępowania administracyjnego od razu dostał by Pan dostęp do dokumentów o co  też 
gorąco Pana proszę bo to w znaczący sposób przyspieszy procedowanie rozprawy. 
Pan Damian Kwiatkowski (Mieszkaniec Gminy Staroźreby) –  Nie chciałem się zwracać jako 
pełnomocnik, tylko jako przedstawiciel mieszkańców, który potrzebuje informacji do przygotowania 
petycji, która została złożona. 
Pan Paweł Drewniak (Mecenas) – Jeżeli złożył by Pan pełnomocnictwo od razu dostał by Pan dostęp 
do dokumentów postępowania administracyjnego. 
Pan Łukasz Kinalski Przewodniczący Rady Gminy – Odniósł się, że jeżeli chodzi o temat 
postępowania administracyjnego to nie na sesji Rady Gminy, tylko w Urzędzie Gminy, rozumiem, że 
Pan Mecenas i Pan Wójt są otwarci na dalszą dyskusję rzeczową i tam też załatwicie wszelkie 
formalności. 
Pan Leszek Jędrzejczak (Mieszkaniec Gminy Staroźreby) – Odniósł się, że jeżeli chodzi o kontrolę 
Komisji Rewizyjnej tutaj Pan Groszewski nie musi uświadamiać mnie, że członkowie Komisji Rewizyjnej 
nie mają uprawnień specjalnych do kontroli ale niestety tak jest, że Komisja Rewizyjna kontroluje i co 
ma kontrolować jeżeli nie zostały przekazane materiały, Komisja Rewizyjna poprosiła o takie dokumenty 
i takie wyciągi powinna otrzymać. Powiedział Pan, że na sześć dni zostało złożone zawiadomienie  
a powinno zostać złożone  na siedem, Komisja Rewizyjna nie pracuje jeden dzień tylko kilka dni. 
Wracając do zakończenia inwestycji w Staroźrebach i w Górze inwestycja była do 31 grudnia 2018 roku, 
ale Pan Wojewoda przedłużył zakończenie inwestycji,  kiedy została oddana inwestycja i od kiedy Pan 
Wojewoda nalicza nam odsetki i zażądał zwrotu od 31 marca 2019 roku. 
Pan Kamil Groszewski (Wójt Gminy Staroźreby) – Odniósł się do wypowiedzi Pana Jędrzejczaka  
i jeszcze raz powtórzył Panu się pomylił stan faktyczny, Wojewoda wydał co prawda decyzję z dniem 
31 marca 2019 roku, ale z uwagi na toczące się postępowanie, inwestycja powinna zostać zakończona 
z końcem roku, w umowie która pokazywałem już mieszkańcom inwestycja powinna być zakończona  
z dniem 31 grudnia 2018 roku, mało tego na tą inwestycję powinny być zabezpieczone środki kredytowe, 
które to 25 października, czyli zaraz po przegranych wyborach Wójt Gminy Staroźreby wraz z ówczesną 
Panią Skarbnik podpisali oświadczenie, że takie środki posiadają, a ich nie posiadali, więc całe Pana 
przeinaczenie co do stanu faktycznego nie ma sensu na to są dokumenty. 
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 Ad.  17                  Zakończenie sesji. 
 
Pan Łukasz Kinalski (Przewodniczący Rady Gminy) – Stwierdził wyczerpanie porządku obrad. 
Zamknął XXXI sesję Rady Gminy w Staroźrebach o godzinie 17.50 – Sesja trwała 3 godziny 50 minut. 
 
            Protokołowała:                                                         Przewodniczący obrad: 
        
 
           Monika Palmowska                                                           Łukasz Kinalski 
 


