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Sprawozdanie Przewodnicz ącego Rady Gminy Staro

w okresie mi ędzysesyjnym (od 22.05

 

1. Z końcem maja radni otrzymali raport o stanie gminy za rok 2019, który nast

na stronach BIP. Jednocześnie przewodnicz

zgłaszania się do dyskusji nad raportem. 

2. 31 maja mijał termin na złożenie o

rady gminy zgodnie z ustawą o samorz

egzemplarze oświadczeń wójtowi (celem publikacji) oraz do naczelnikowi urz

3. Na skrzynkę mailową przewodnicz

formy ochrony przyrody na terenie gm. Staro

ekologicznego. Pismo adresowane jest do wójta gminy i zgodnie z kompetencjami wójt gminy b

rozpatrywał wniosek. 

4. Do wiadomości przewodniczą

Rodziców Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Smardzewie. Pismo kierowane jest do 

wójta gminy z prośbą aby dyrektor Pani Danuta Sokołowska mogła dalej kontynuowa

powierzonym jest stanowisku dyrektora.

w stosunku do Pani Sokołowskiej.

5. Wpłynęło pismo od mieszkańców m. Staro

w ich sąsiedztwie. Wystąpienie 

z 06.06.2020 roku.  

6. Przewodniczący rady gminy otrzymał uchwał

centralne do zwiększenia wpływów do samorz

w finansowaniu oświaty.  

7. Do przewodniczącego rady gminy wpłyn

radnych. Uchwały zostały złoż

zwyczajnej.  

• Projekt uchwały klubu radnych "Samorz

G. Dąbrowski, Z. Pawłowski) 

prawnika i nie zostanie uj

złożenie projektu niezgodnie z par. 39 ust. 5 Statutu Gminy Staro
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Staroź

miny Staro źreby  

Radni Rady Gminy w Staro

Mieszkańcy Gminy Staro

ącego Rady Gminy Staro źreby z działalno ści Rady Gminy Staro

dzysesyjnym (od 22.05 .2020 do 16.06.2020) przedstawione na XXXI

cem maja radni otrzymali raport o stanie gminy za rok 2019, który następnie z

śnie przewodniczący rady gminy zawiadomił mieszka

 do dyskusji nad raportem.  

żenie oświadczeń majątkowych za rok 2019 przez radnych. Przewodnicz

ą o samorządzie gminnym przeprowadził analizę, a nast

 wójtowi (celem publikacji) oraz do naczelnikowi urzędu skarbowego w Płocku. 

przewodniczący@starozreby.pl wpłynął wniosek mieszkań

formy ochrony przyrody na terenie gm. Staroźreby w miejscowości Żochówek w postaci u

ekologicznego. Pismo adresowane jest do wójta gminy i zgodnie z kompetencjami wójt gminy b

dniczącego rady gminy wpłynęło pismo od Rady Pedagogicznej i Rady 

wowej im. Ks. J. Twardowskiego w Smardzewie. Pismo kierowane jest do 

 aby dyrektor Pani Danuta Sokołowska mogła dalej kontynuowa

u dyrektora. Pismo jest utrzymane w tonie pochlebnym 

stosunku do Pani Sokołowskiej. 

ńców m. Staroźreby z ul. Płockiej zaniepokojonych planowan

pienie mieszkańców w tej sprawie było elementem sesji rady gminy 

cy rady gminy otrzymał uchwałę Rady Gminy w Cegłowie, która wyraziła

kszenia wpływów do samorządów z tytułu podatku PIT z przeznaczeni

cego rady gminy wpłynęły dwa projekty uchwał złożone przez klub radnych oraz przez 

Uchwały zostały złożone w terminie pozwalającym na rozpatrywanie na najbli

klubu radnych "Samorządowcy 2018" (radni: D. Siedlich, S. Mossakowski, 

browski, Z. Pawłowski) dot. obniżenia diet radnym został negatywnie zaopiniowany przez 

prawnika i nie zostanie ujęty w porządku obrad na XXXI sesję. Powodem 

enie projektu niezgodnie z par. 39 ust. 5 Statutu Gminy Staroźreby. Tym samym projekt 

radagminy@starozreby.pl                                 tel. 24-266-30-90 
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Radni Rady Gminy w Staro źrebach  

cy Gminy Staro źreby  

ci Rady Gminy Staro źreby  

przedstawione na XXXI  sesji 

ępnie został opublikowany 

cy rady gminy zawiadomił mieszkańców o możliwości 

tkowych za rok 2019 przez radnych. Przewodniczący 

dzie gminnym przeprowadził analizę, a następnie przekazał 

ędu skarbowego w Płocku.  

ieszkańców dot. ustanowienia 

ochówek w postaci użytku 

ekologicznego. Pismo adresowane jest do wójta gminy i zgodnie z kompetencjami wójt gminy będzie 

ło pismo od Rady Pedagogicznej i Rady 

wowej im. Ks. J. Twardowskiego w Smardzewie. Pismo kierowane jest do 

 aby dyrektor Pani Danuta Sokołowska mogła dalej kontynuować zadanie na 

pochlebnym (superlatywnym) 

zaniepokojonych planowaną inwestycją 

ło elementem sesji rady gminy 

głowie, która wyraziła wezwała władze 

przeznaczeniem na wsparcie 

one przez klub radnych oraz przez 

cym na rozpatrywanie na najbliższej sesji 

(radni: D. Siedlich, S. Mossakowski,  

został negatywnie zaopiniowany przez 

. Powodem negatywnej opinii było 

źreby. Tym samym projekt  
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zawierał braki formalne

• Dwa projekty uchwał podpisan

E. Piasecka, K. Kowalak, K. Ka

wynagrodzenia wójtowi gminy

ujęte w porządku obrad na XXXI sesj

niezgodnie z par. 39 ust. 5 Statutu Gminy Staro

formalne: brak pism przewodni

8. W związku z absolutorium, Regionalna Izb

w Płocku przesłała pozytywną

w Staroźrebach w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Staro

9. Mieszkańcy m. Staroźreby zł

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Płockiej, Wieczorka, Sienkiewicza. Petycja została podpisana przez kilkunastu mieszka

wskazana osoba do reprezentacji. 
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zawierał braki formalne: brak opinii skarbnika. 

podpisane przez czworo radnych (nie będących w jednym klubie

E. Piasecka, K. Kowalak, K. Kaźmirska, G. Pikalski) dot. obniżenia diet radnym oraz 

wynagrodzenia wójtowi gminy, zostały negatywnie zaopiniowane przez prawnika i nie 

dku obrad na XXXI sesję. Powodem negatywnej opinii było zło

niezgodnie z par. 39 ust. 5 Statutu Gminy Staroźreby. Tym samym projekt

przewodnich, brak uzasadnienia do uchwał, brak opinii skarbnika

zku z absolutorium, Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, wydział zamiejscowy 

Płocku przesłała pozytywną opinię dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej przy Radzie Gminy 

rebach w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Staroźreby za 2019 rok. 

reby złożyli petycję w sprawie przystąpienia do prac nad uchwaleniem 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Staroźreby w

Płockiej, Wieczorka, Sienkiewicza. Petycja została podpisana przez kilkunastu mieszka

azana osoba do reprezentacji.  
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cych w jednym klubie radnych: 

dot. obniżenia diet radnym oraz 

przez prawnika i nie zostaną 

ej opinii było złożenie projektów 

reby. Tym samym projekty zawierały braki 

, brak opinii skarbnika. 

a Obrachunkowa w Warszawie, wydział zamiejscowy 

 wniosku Komisji Rewizyjnej przy Radzie Gminy 

reby za 2019 rok.  

pienia do prac nad uchwaleniem 

reby w kwartale ulic Szkolnej, 

Płockiej, Wieczorka, Sienkiewicza. Petycja została podpisana przez kilkunastu mieszkańców. Została 

 
cy Rady Gminy 

Łukasz Kinalski 


