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Staroźreby, 17 sierpnia 2020 
 

  
Łukasz Kinalski 

Przewodniczący Rady Gminy Staroźreby 

 

  Radni Rady Gminy w Staroźrebach 

 Mieszkańcy Gminy Staroźreby 

 

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Staroźreby z działalności Rady Gminy Staroźreby  

w okresie międzysesyjnym (od 22.06.2020 do 14.08.2020) przedstawione na XXXII sesji 

 

1. Do wiadomości rady gminy wpłynęło pismo wójta gminy adresowane do Rady Pedagogicznej i Rady 

Rodziców Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Smardzewie, w którym wójt informuje, że 

do dnia 31 sierpnia obowiązki dyrektora sprawuje Pani Karolina Golus - Mokok.  

2. Do wiadomości przewodniczącego rady gminy wpłynęło pismo wójta gminy w sprawie odpowiedzi 

i ustosunkowania się do wniosku mieszkańców o ustanowienie formy ochrony przyrody w postaci 

użytku ekologicznego w m. Żochowo. Wójt gminy informuje, że po konsultacjach z Nadleśnictwem 

w Płocku oraz po wizji lokalnej z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska uznanie analizowanego 

terenu za użytek ekologiczny jest nieuzasadnione. 

3. Przewodniczący rady gminy otrzymał uchwałę: 

 Rady Gminy w Celestynowie, w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego finansowania 

oświaty i podjęcia działań zapewniających utrzymanie płynności finansowej, w szczególności 

w zakresie finansowania oświaty oraz wdrożenie mechanizmów wsparcia rekompensujących 

samorządom zmniejszone wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.  

 Rady Gminy w Radzanowie w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego finansowania oświaty.  

 Rady Miejskiej w Mogielnicy, w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego podjęcia 

niezwłocznych działań zapewniających utrzymanie płynności finansowej, w szczególności 

w zakresie finansowania oświaty oraz rekompensat związanych ze zmniejszeniem wpływów 

z podatku PIT. 

 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej 

oraz zmian w zakresie prawa o gospodarowaniu odpadami komunalnymi. 

Łącznie na skrzynkę przewodniczacy@starozreby.pl wpłynęły 23 uchwały innych samorządów, których 

tematyką są problemy z finansowaniem oświaty i problemy z gospodarką odpadami.  

4. Do kancelarii rady gminy wpłynęło pismo od mieszkańców m. Staroźreby, którzy cyt. "wyrażają swoje 

rozgoryczenie tym, że żaden z radnych nie pojawił się na rozprawie administracyjnej".  

Pismo dotyczy sprawy, którą zajmowała się Komisja ds. skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu 

1 lipca 2020 roku, a wcześniej była omawiana na XXXI sesji Rady Gminy w Staroźrebach. 

5. Przewodniczący rady gminy otrzymał list od Samorządu Województwa Mazowieckiego, podpisany 

przez Przewodniczącego Sejmiku Mazowieckiego Pana Ludwika Rakowskiego oraz Marszałka 

Województwa Pana Adama Struzika w którym samorządowcy - cyt. "zachęcają do podejmowania 

stanowisk w sprawie zachowania jedności województwa mazowieckiego i wyrażenia sprzeciwu wobec 
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destruktywnego dla naszej mazowieckiej wspólnoty samorządowej, pomysłu podziału 

administracyjnego." 

6. Pocztą elektroniczną przewodniczący rady gminy otrzymał pismo od Rady Powiatu Żuromińskiego 

w sprawie zachowania integralności województwa mazowieckiego. Jest to apel skierowany do 

samorządów w województwie o nie dzielenie obecnego województwa na dwa odrębne podmioty. 

7. Na skrzynkę mailową przewodniczacy@starozreby.pl Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej Pani Emilia Ciećwierz Domańska przesłała wiadomość dot. nowego okresu zasiłkowego dla  

wnioskodawców świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego (500+) oraz funduszu 

alimentacyjnego wraz z prośbą dalszej dystrybucji wśród radnych.  

Wiadomość została przekazana mailowo, a dla radnych nieobsługujących maila - w formie papierowej.  

8. Korespondencja wychodząca:  

 udzielająca odpowiedzi rodzicom uczniów Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza 

w Przeciszewie w sprawie sprzeciwu rodziców na połączenie klas II i III łącznego prowadzenia 

w nich zajęć obowiązkowych. Udzielona odpowiedź zawierała stanowisko Komisji ds. oświaty 

i spraw społecznych wypracowane na posiedzeniu z 17 czerwca 2020 roku. Radni komisji 

mając pełny obraz okoliczności, odrzucili wniosek rodziców, odpowiednio argumentując swoją 

decyzję. 

 udzielająca odpowiedzi - (patrz punkt 4) - przewodniczący rady gminy poinformował adresatów, 

że zgodnie z przepisami KPA mają prawo wziąć udział wyłącznie osoby wezwane przez organ 

prowadzący czynności. Osoby uczestniczące w ww. postępowaniu podczas XXXI Sesji Rady 

Gminy zaprosiły wprawdzie przedstawicieli rady gminy do udziału w przedmiotowej rozprawie, 

jednakże wobec braku formalnego wezwania przez organ prowadzący postępowanie, radni nie 

mieli możliwości uczestnictwa w rozprawie. 

 

  
   
 Przewodniczący Rady Gminy 
  
  Łukasz Kinalski 
 
 

 


