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Protokół NR XXXIII/2020 
z XXXIII sesji Rady Gminy Staroźreby, 

która odbyła się w dniu 7 września 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 

 Porucznik Wojciech Januszewki - Bablikow 

 Mecenas Pan Paweł Drewniak 

 Mieszkańcy zgodnie z listą obecności. 

 

Ad. 1.  Otwarcie sesji – godz. 15.00 –7 września 2020 roku 

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  zwołania i otwarcia 

XXXIII 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. 

 

Ad. 2.  Przyjęcie porządku obrad 

 

Pan Łukasz Kinalski (Przewodniczący Rady Gminy) - Odczytał porządek obrad - porządek obrad 

stanowi załącznik nr 1. Przewodniczący zwrócił się do Radnych o wprowadzenie do porządku obrad 

punktu Informacja o rodzajach form wojskowych i współpracy z samorządem, stanowiący punkt 4 tego 

porządku, następnie Rada Gminy przeszła do głosowania nad zmienionym porządkiem obrad. 

Głosowanie nr 1 – przyjęcie porządku obrad rozszerzonego o włączenie punktu nr. 4 Informacja  

o rodzajach form wojskowych i współpracy z samorządem. 

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 na 
głosowaniu 

 
ZA 13 

6 Kaźmirska Krystyna za 
 

PRZECIW 0 

7 Kinalski Łukasz za 
 

WSTRZYMUJĄCE 0 

8 Kowalak Krzysztof za 
 

NIEOBECNI 2 

9 Mossakowski Sławomir za 
     

10 Pawłowski Zbigniew za 
     

11 Piasecka Ewa za 
     

12 Pikalski Grzegorz 
nieobecny na 
posiedzeniu 

     

13 Siedlich Daniel za 
     

14 Sobiesiak Krzysztof za 
     

15 Wiśniewski Artur za 
     

 

Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie . 

 

Ad. 3.  Przyjęcie protokołów z XXXI i XXXII sesji Rady Gminy w Staroźrebach 

 

Pan Łukasz Kinalski (Przewodniczący Rady Gminy) - Zapytał radnych o uwagi do protokołu. Radni 

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

 

Głosowanie nr 2 – przyjęcie protokołu z XXXI 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 
nieobecny na 
głosowaniu 

 
ZA 12 

6 Kaźmirska Krystyna za 
 

PRZECIW 0 

7 Kinalski Łukasz za 
 

WSTRZYMUJĄCE 1 

8 Kowalak Krzysztof za 
 

NIEOBECNI 2 

9 Mossakowski Sławomir za 
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10 Pawłowski Zbigniew za 
     

11 Piasecka Ewa za 
     

12 Pikalski Grzegorz 
nieobecny na 
posiedzeniu 

     

13 Siedlich Daniel za 
     

14 Sobiesiak Krzysztof za 
     

15 Wiśniewski Artur wstrzymał się 
     

 

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

 

Głosowanie nr 3 – przyjęcie protokołu z XXXII 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 
nieobecny na 
głosowaniu 

 
ZA 13 

6 Kaźmirska Krystyna za 
 

PRZECIW 0 

7 Kinalski Łukasz za 
 

WSTRZYMUJĄCE 0 

8 Kowalak Krzysztof za 
 

NIEOBECNI 2 

9 Mossakowski Sławomir za 
     

10 Pawłowski Zbigniew za 
     

11 Piasecka Ewa za 
     

12 Pikalski Grzegorz 
nieobecny na 
posiedzeniu 

     

13 Siedlich Daniel za 
     

14 Sobiesiak Krzysztof za 
     

15 Wiśniewski Artur za 
     

 

Protokół z XXXII sesji został przyjęty i podlega publikacji w BIP. 
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Ad. 4  Informacja o rodzajach form wojskowych i współpracy z samorządem. 

 

Porucznik Wojciech Januszewki – Bablikow – p.o Szefa Wydziału rekrutacji WKU w Płocku, 

zamysłem jest wyjście w teren i przedstawienie rodzajów form służby wojskowej i zachęcenie młodych 

ludzi i nie tylko do tej służby, jego celem jest skrócenie dystansu żeby zmienić myślenie o wojsku, żeby 

nie było to barierą tylko żeby w partnerski sposób wyjść do ludzi na terenach gminy i nie tylko. Obecny 

Minister swoimi działaniami doprowadził do tego, że zmienia się system naboru do wojska powstały 

Wojskowe Centra Rekrutacji, które mają ułatwić i przyśpieszyć młodym ludziom proces naboru do 

Wojska, będzie takie p[odstawowe szkolenie, które będzie trwało do 30 dni, jeżeli ktoś będzie 

zainteresowany wojskiem będzie mógł zgłosić się do Wojskowej Komendy uzupełnień w której danego 

dnia będzie się odbywało wojskowe centrum rekrutacji i od razu na miejscu zostaną wykonane wszystkie 

czynności czyli przejdzie badania psychologiczne, przejdzie badania lekarskie jeżeli będzie taka 

potrzeba i w krótkim czasie dostanie kartę powołania do Ośrodka gdzie będzie mógł odbyć podstawowe 

szkolenie. Do tej pory odbywało się to w ten sposób, że takie skierowania wręczaliśmy młodym ludziom 

i oni jeździli na komisje lekarską do Warszawy, na komisje psychologiczną do Warszawy czasami 

badania trzeba było powtarzać coś zmieniać i to wydłużało się w czasie, aktualnie zamysł jest taki aby 

tą drogę skrócić i ułatwić. Oprócz tego rodzaju możliwości mamy wojska obrony terytorialnej Państwo 

już widzą, że te rodzaje wojsk działają już w terenie prężnie, zwłaszcza w sytuacjach związanych  

z koronawirusem. Do takiego rodzaju Wojsk każdy może się zapisać jest to określono ustawowo do 

granicy wieku. W Płocku mamy LXIIV Batalion Lekkiej Piechoty Wojsk Ochrony Terytorialnej obecnie to 

się rozbudowuje, bardzo dużo żołnierzy już w nim służy. Na czym polega służba w wojskach obrony 

terytorialnej, osoba która przejdzie badanie psychologiczne, lekarskie zostaje skierowany do służby  

w LXIV Batalionie Lekkiej Piechoty, ten Batalion wchodzi w skład VI Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej 

jej siedziba znajduje się w Warszawie, takie osoby po przejściu 16 dniowego szkolenia na poligonie 

mogą brać udział w różnego rodzaju czynnościach są to czynności związane np. z różnego rodzaju 

klęskami żywiołowymi czy z sytuacją która nas spotkała w związku z pandemią. Jestem tu również po  

to, że jeżeli mają Państwo jakieś pomysły bądź problemy i chcą się zwrócić o pomoc, której możemy 

my udzielić to z wielką chęcią pomożemy. Zwrócił się do Wójta Gminy i Rady Gminy, aby te jego słowa 

przekazać mieszkańcom zostawił również materiały promujące z prośbą o ich rozpropagowanie. Zwrócił 

też uwagę na Wojskowe Wyższe Uczelnie, gdzie młodzi ludzie którzy kończą przygodę ze szkołą 

średnią, mogą zapoznać się z programem tej uczelni, możliwość związania się z wojskiem gdzie osoba 

która dostaje się do szkoły oficerskiej będzie miała sponsorowaną przez wojsko edukację. 

Ad. 5  Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia Radnych. 
 
W tym punkcie Radni nie zabierali głosu. 
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Ad. 6  Sprawozdanie z działalności Rady Gminy między sesjami. 
 
Pan Daniel Siedlich (wiceprzewodniczący Rady Gminy) –Odczytał sprawozdanie 

Przewodniczącego Rady Gminy z działalności Rady Gminy między sesjami za okres od 15 sierpnia 

2020 roku do 4 września 2020 roku. (załącznik nr 2 do protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy) 

Ad. 7  Sprawozdanie Wójta  z jego działalności w okresie między sesjami. 

Pan Kamil Groszewski (Wójt Gminy Staroźreby ) –Przedstawił sprawozdanie w wersji 

multimedialnej ze swojej działalności w okresie między sesjami od 22.06.2020 do 7.09.2020 roku 

(Załącznik nr 3 do protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy) 

Ad. 8 

Pan Łukasz Kinalski (Radny Rady Gminy) – Przedstawił następujące projekty uchwał: 

a) projekt uchwały Nr 172/XXXIII/2020 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy 
Staroźreby. (druk nr 1) 

Pan Artur Wiśniewski (Radny Rady Gminy) –Zabrał głos w sprawie uchwały powołania Młodzieżowej 

Rady Gminy na posiedzeniu Komisji ds. budżetu, inwestycji i rolnictwa dyskutowaliśmy na temat tej 

uchwały i dziś chciałbym tą dyskusję również otworzyć na sesji chodzi o osoby, które mają brać udział 

w tych wyborach, ponieważ w statucie jest zapisane, że jest to młodzież która uczęszcza do naszych 

szkół podstawowych. Radny zapytał czy nie warto rozszerzyć listy osób, które mogą wchodzić w skład 

Rady Młodzieżowej o listę osób uczęszczających do szkół ponadpodstawowych. Radny wie , że 

organizacyjnie może być to trudniejsze i może przysporzyć więcej kłopotów ale chodzi o to żeby kogoś 

nie odrzucić, żeby nie poczuł się urażony, że zalicza się do danej grupy a został tu pominięty i nie ma 

możliwości kandydowania i startowania w takich wyborach. 

 Pan Łukasz Kinalski (Radny Rady Gminy) – Odniósł się, że w związku z tym, że jest inicjatorem tej 

uchwały zabierze głos w tej sprawie, pierwsze kroki ku temu, żeby Młodzieżową Radę Gminy powołać 

podjąłem w czerwcu ubiegłego roku trochę się to rozciągało w czasie z wielu względów. Grupą 

inicjatorów, którą żeśmy powołali sami w jej skład wchodzili m. in. rada pedagogiczna, nauczyciele, 

Dyrektorzy szkół, przedstawiciele samorządu, Pan Wójt, Pani Skarbnik, Pani Sekretarz, Urzędnicy 

również ja tam byłem i Radny Pan Pawłowski, oczywiście taką propozycję poddawałem pod dyskusję 

w zeszłym roku w czerwcu a później we wrześniu, natomiast postanowiliśmy razem wspólnie,  nie było 

odzewu, że ograniczamy to tylko i wyłącznie ze względów organizacyjnych do klas ósmych. Utwierdziło 

nas to w przekonaniu jak wróciliśmy do tematu w tym roku, z powodu pandemii jak to wygląda. 

Przewodniczący odniósł się, że Młodzieżowa rada Gminy była takim jego marzeniem i chciał aby to  

u nas funkcjonowało, natomiast ma świadomość tego, że jest to też eksperyment społeczny. Absolutnie 

naszym zamiarem nie było wykluczanie nikogo jedynie mieliśmy na względzie to aby to o0rganizacyjnie 

ogarnąć. Mówię w imieniu inicjatorów, że zawsze można to rozszerzyć, zmienić statut , zrobić to 

ponownie,, ta kadencja trwa dwa lata sprawdźmy jak to będzie wyglądało. Kwestią dlaczego nie osoby 

ponadgimnazjalne, to nie w tym momencie skoro nie wiemy jak to będzie działało jak będzie przebiegała 

relacja animator, który będzie w danej szkole odpowiedzialny za te dzieci, będzie się nimi opiekował, to 

wówczas ciężko będzie miała  skoordynować osoba ponadgimnazjalna razem z kolegami z tej szkoły  

i animatorem swój czas. Wszystko jest w fazie eksperymentu a ja nie uchylam się od tego, żeby te 

osoby ponadgimnazjalne były ujęte w statucie, ale obawiam się jednego, że ciężko będzie to 

zorganizować w tym momencie. Chcę, żeby zaczęło to funkcjonować zobaczymy jak będzie to 

wyglądało ile dzieciaków będzie chętnych później będziemy mogli myśleć co dalej. Takie jest moje 

stanowisko jako inicjatora tej uchwały.  
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Pani Ewa Piasecka Radna Rady Gminy – Zgadzam się z Radnym Panem Arturem 

Wiśniewskim, że jeżeli będziemy to robić to dajmy szansę wszystkim, organizacyjnie jeżeli szkoła 

podstawowa trudno będzie zwerbować tą młodzież ze szkół ponadpodstawowych ale dwa lata to jest 

długo, eksperyment, eksperymentem ale uważam, że jeżeli już to od początku wszyscy powinni mieć tą 

szansę jednakowo także przychylam się do wniosku Radnego Pana wiśniewskiego. 

Pan Łukasz Kinalski (Radny Rady Gminy) – Jeżeli chodzi o uczniów ponadgimnazjalnych, jeżeli 

radny zostanie wybrany w ósmej klasie będzie wybrany teraz to siłą rzeczy będzie jeszcze dwa lata 

radnym uczęszczając już do szkoły średniej dlatego nie chcemy już rozszerzać tego, bo najpierw 

chcemy zobaczyć jak to będzie działało. Absolutnie moim zamiarem nie jest wykluczanie kogokolwiek  

i chcę aby to wyraźnie zabrzmiało ja chcę, żeby to organizacyjnie działało, nie wiem też jak byśmy mieli 

podzielić mandaty, może jakieś pomysły. 

Pan Artur Wiśniewski (Radny Rady Gminy) – Oczywistym jest, że nikt nie ma intencji, żeby 

kogokolwiek wykluczać, ale to zrobi się z automatu za rok będziemy mieli taką sytuację jak już Pan 

Przewodniczący wspomniał, że osoba będą ca w szkole ponadpodstawowej będzie członkiem 

Młodzieżowej Rady Gminy, natomiast osoba, która już dziś jest w szkole ponadpodstawowej takiej 

możliwości nie ma, zrobi się to automatycznie i to tak właśnie zadziała. 

Pani Ewa Piasecka Radna Rady Gminy – Jeżeli chodzi o podział mandatów to ja uważam, że ta 

młodzież, która jest ponadpodstawowa,  tam gdzie chodziła do szkoły podstawowej to ten mandat 

będzie przypisany do tej szkoły, która kończyła. Więc jak jest 5 mandatów w szkole podstawowej w 

Smardzewie niech nadal obowiązuje i ta osoba która kończyła tą szkołę w Smardzewie z tamtego terenu 

będzie kandydować.  

Pan Łukasz Kinalski (Radny Rady Gminy) – Zapytał czy jako dodatkowa czy w tych pięciu. 

Pani Ewa Piasecka Radna Rady Gminy – W tych pięciu. 

Pan Łukasz Kinalski (Radny Rady Gminy) – Odniósł się że intencją organizatorów było 

zorganizowanie tych struktur,  odpowiedzialność merytoryczną za Młodzieżową Radę Gminy będzie 

miał koordynator to będzie osoba wyznaczona z nas Radnych plus do tego animatorzy nad tym 

wszystkim trzeba zapanować i poświęcić na to dużo czasu, żeby te dzieci zmobilizować i zachęcić do 

działania. Taka była nasza intencja, żeby to najpierw zaczęło funkcjonować w ten sposób. Za dwa lata 

jak zobaczymy, że ten eksperyment się udał rozszerzamy to i robimy na szeroką skalę włączając 

każdego. Nad projektem tej uchwały Państwo Radni dyskutowali na komisjach raz i drugi bo uchwała 

na komisjach stawała dwa razy, w pierwszym przypadku żadnych zastrzeżeń nie było, w drugim 

przypadku na komisjach mieliście Państwo to zastrzeżenie ale komisja tego nie przegłosowała i nie 

zajęła stanowiska w tej sprawie, był jeszcze czas na ewentualną zmianę i dziś byśmy tą poprawkę 

głosowali a co w takim przypadku. 

Pan Sławomir Mossakowski (Wiceprzewodniczący Rady Gminy Staroźreby) – Uchwała w sprawie 

powołania Młodzieżowej Rady Gminy dyskutowana była na komisji ds. budżetu, inwestycji i rolnictwa ja 

również podzieliłem zdanie Radnego Pana Wiśniewskiego, gdyby ten wybór nastąpił w tej chwili, czy za 

miesiąc, dwa ta młodzież która jest teraz w szkołach ponadpodstawowych nie będzie miała szansy , 

żeby w tym uczestniczyć. Radny zaproponował, żeby uchwałę przesunąć na miesiąc, dwa czy do 

grudnia, przedyskutujmy to i wówczas przegłosujemy. 

Pan Łukasz Kinalski (Radny Rady Gminy) – Ta uchwała stawała już dwa razy na komisjach i mieliście 

czas żeby to przedyskutować ile będziemy to przesuwać? 

Pani Ewa Piasecka Radna Rady Gminy – Po to są komisje, żeby dyskutować, komisja budżetu, 

inwestycji i rolnictwa była w piątek i to wypłynęło. 

Pan Łukasz Kinalski (Radny Rady Gminy) – Intencją tych osób, które będą ponosiły za to 

odpowiedzialność za ten cały projekt było to, żebyśmy na razie zrobili tylko szkoły podstawowe z ternu 

Gminy Staroźreby bez uczestników ze szkół ponadpodstawowych, możemy głosować tą zmianę 

możemy głosować zmianę taką , że przesuwamy tą uchwałę, będzie mi z tego powodu przykro bo 
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poświęciłem na to dużo czasu, żeby to zrobić i było to szeroko konsultowane w gronie 

tych osób, które były inicjatorami. Propozycja zmiany o włączenie osób ze szkół ponadpodstawowych, 

rozumiem, że to jest wniosek merytoryczny i ten wniosek będziemy głosować. 

Pan Krzysztof Kowalak (Radny Rady Gminy) – Zwrócił uwagę na to, że mówimy tu o szkole 

ponadpodstawowej , ale ja mam taką wiedzę, że kilka a nawet kilkanaście osób uczęszcza do szkoły 

podstawowej do Płocka. 

Pan Łukasz Kinalski (Radny Rady Gminy) – projekt uchwały tego nie zakładał. 

Pan Artur Wiśniewski (Radny Rady Gminy)- Panie Przewodniczący tu nie o to chodzi, że osoby które 

się tym zajmowały miały jakieś złe intencje, chodzi o to, żeby to zrobić tak, żeby dzieciaki nie poczuły 

się urażone. 

Pan Grzegorz Dąbrowski (Radny Rady Gminy) – Odniósł się, że na komisjach był za tym, żeby to 

rozszerzyć o te dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia a spełniają ten warunek, że nie są pełnoletni, 

fakt, że jest to ciężka sprawa organizacyjnie, ale jak Pan Przewodniczący mówi, że do 8 klasy i później 

kadencja przechodzi do szkoły średniej i na początku Pan Przewodniczący przekonał mnie tym, że 

można to tak zostawić i dać szansę bo skoro wcześniej tego nie było a zaczynamy coś od zera to dajmy 

temu czas. Pominiemy te dwa roczniki, które się nie kwalifikują Radny jest za tym, żeby tak zostawić, 

choć na komisjach był innego zdania. 

Pan Łukasz Kinalski (Radny Rady Gminy) – Zapytał Radnych jak widzą to technicznie , żeby 

podpowiedzieli jak to zrobić, bo Przewodniczący przeczytał szereg opracowań i Rady Gmin i Miast 

wpadały później w taką pułapkę, że ci ludzie zaczęli się wykruszać, ponieważ ten, który jest w szkole 

ponadpodstawowej i ma o wiele więcej nauki plus dojazdy, jemu to zajmowało czas, sami rodzice 

początkowo którzy się zgadzali do tej uchwały jest załącznik wypełniali to oświadczenie a po dwóch, 

trzech miesiącach oświadczenie wycofywali, ponieważ dziecko nie dawało po prostu rady. Sesje będą 

odbywały się w godzinach po lekcyjnych, ale to dziecko będąc w szkole ponadpodstawowej w Płocku, 

czy Płońsku ma też inne zajęcia pozalekcyjne, takie jak basen, korepetycje, języki dodatkowe. Chcę 

uniknąć takiej sytuacji w, której powołamy Młodzieżową Radę Gminy złożoną z 15 osób łącznie z tymi 

które będą w szkołach ponadpodstawowych, które w tym momencie mają chęć do działania a za chwilę 

okaże się, że to się rozpada i nauczyciele, którzy będą nadzorować ten projekt ze strony szkół będą 

mieć problem ponieważ cały czas skład będzie trzeba uzupełniać. Dlatego chcę zobaczyć jak będzie to 

działało. 

Pan Artur Wiśniewski (Radny Rady Gminy) – Zgodził się z Przewodniczącym, że takie zagrożenie 

cały czas jest i wśród dzieci, które uczęszczają do naszych szkół w Gminie również takie przypadki 

mogą się zdarzyć ponieważ wiadomo, że dzieci maja mnóstwo zajęć i mam nadzieję, że wspólnie  

z rodzicami decyzje te będą podejmowane odpowiedzialnie. 

Pan Łukasz Kinalski (Radny Rady Gminy) – Dlatego właśnie są oświadczenia rodziców, że są 

wszyscy świadomi. 

Pan Artur Wiśniewski (Radny Rady Gminy) – Jeżeli, ktoś się na to zdecyduje to będzie to świadoma 

decyzja i będzie to realizował sumiennie, a zawsze tak jest możliwość, że ktoś będzie rezygnował po 

jakimś czasie. 

Pani Ewa Piasecka Radna Rady Gminy –Odniosła się, że  nie mamy pewności, że ktoś z tej szkoły 

ponadpodstawowej będzie chętny, bo może nikogo chętnego nie będzie ale będzie zapis i będą mieli 

możliwość w tym uczestniczyć. 

Pan Łukasz Kinalski (Radny Rady Gminy) – Podsumował, że jest to wniosek merytoryczny Radnego 

Pana Artura Wiśniewskiego, moje zdanie jest takie, żebyście dali mi to w tej chwili zrobić w tej postaci 

w jakiej ja to zaproponowałem i zobaczymy co będzie dalej, żeby sytuacja się rozwijała, sprawdzić jak 

ten eksperyment będzie się rozwijał i proszę Państwa o pozwolenie działania. 

Pan Grzegorz Dąbrowski (Radny Rady Gminy) –Zapytał  Przewodniczącego Rady Gminy, czy jest 

możliwość zapisu w statucie odnośnie dzieci ze szkół ponadpodstawowych w przyszłości? 
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Pan Łukasz Kinalski (Radny Rady Gminy) – W przyszłości zawsze jest taka 

możliwość bo to dorosła Rada Gminy zawsze decyduje o zmianach w statucie tzn. jeżeli my dojdziemy 

do wniosku, że zmieniamy zasady to zawsze możemy to zrobić. Należało by jeszcze zapytać prawnika 

czy można by to zrobić jeszcze w czasie trwania kadencji. 

Pan Artur Wiśniewski (Radny Rady Gminy) – Odniósł się, że w trakcie trwania kadencji to raczej nie. 

Pan Łukasz Kinalski (Radny Rady Gminy) – Ta pierwsza kadencja po roku będzie mogła się 

całkowicie przetasować bo nie wiemy co przyniesie życie. Po roku jest obligatoryjna zmiana 

Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Następnie  Przewodniczący odniósł się , że 

głosujemy poprawkę merytoryczną, która będzie skutkowała tylko tym że będzie trzeba to fizycznie 

poprawić, skonsultować z inicjatorami,  ponieważ z inicjatorami bardzo dużo żeśmy o tym rozmawiali 

jak to ma fizycznie wyglądać i była to nasza suwerenna decyzja a w inicjatorach byli też Dyrektorzy 

Szkół , Pedagodzy, którzy wiedzą kiedy i czy dadzą radę i w jakich okolicznościach to skonstruować. 

Przechodzimy do głosowania nad zmianą merytoryczną sformułujemy to tak, że będziemy głosowali 

nad rozszerzeniem statutu o dzieci do osiemnastego roku życia ale uczęszczające do szkół 

ponadpodstawowych. 

Mecenas Pan Paweł Drewniak – Chcę zaznaczyć, że procedujecie teraz państwo zmianę 

merytoryczną w załączniku do uchwały, teraz pytanie czy nie powinniśmy skierować tego do prac na 

komisji. Rozumiem intencje, które są oczywiście szlachetne i Państwo dążycie do tego, żeby nikogo nie 

wykluczyć ale jest to zasadnicza materia prac w komisji możecie zagłosować żeby skierować projekt do 

dalszych prac w komisji, a nie podejmować uchwały. 

Pan Łukasz Kinalski (Radny Rady Gminy) – Odniósł się, że nie ma zamiaru podejmować dziś 

uchwały, ponieważ jest to a duża zmiana, chcę poznać stanowisko rady i wtedy automatycznie ta 

uchwała zostanie odesłana do ponownych prac w komisji. 

Radni przystąpili do głosowania nad wnioskiem merytorycznym Radnego Pana Artura Wiśniewskiego. 

Głosowanie nr 4 – Nad wnioskiem merytorycznym Radnego Pana Artura Wiśniewskiego. 

l.p nazwisko imię głosowanie 
     

1 Dąbrowski Grzegorz przeciw 
     

2 Dwojewski Krzysztof wstrzymał się  
     

3 Jarco Jacek przeciw 
     

4 Jędrzejewski Stanisław za 
 

WYNIKI GŁOSOWANIA 

5 Karpiński Tomasz za 
 

ZA 7 

6 Kaźmirska Krystyna za 
 

PRZECIW 6 

7 Kinalski Łukasz przeciw 
 

WSTRZYMUJĄCE 1 

8 Kowalak Krzysztof za 
 

NIEOBECNI 1 

9 Mossakowski Sławomir za 
     

10 Pawłowski Zbigniew przeciw 
     

11 Piasecka Ewa za 
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12 Pikalski Grzegorz 
nieobecny na 
posiedzeniu 

     

13 Siedlich Daniel przeciw 
     

14 Sobiesiak Krzysztof przeciw 
     

15 Wiśniewski Artur za 
     

 

Wniosek Radnego Pana Artura Wiśniewskiego został przyjęty i podlega publikacji w BIP. 

Pan Łukasz Kinalski (Radny Rady Gminy) – Uchwała została skierowana do ponownych prac  

w komisjach a ja zaznaczę, że liczę na to, że merytorycznie Państwo przygotujecie zmiany w projekcie 

statutu., jak macie na to pomysł to prosiłbym, aby zapisać to literalnie.  W związku z tym, że uchwała nr 

172/XXXIII/2020 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy nie będzie procedowana na 

dzisiejszej sesji w związku z powyższym zmieni się numeracja kolejnych uchwał. 

b) projekt uchwały Nr 172/XXXIII/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji adwokat Renaty Sutor z dnia 
31 maja 2020 roku, w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. 
(druk nr 1.) 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

Głosowanie nr 5 – przyjęcie projektu uchwały nr 172/XXXIII/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 13 

6 Kaźmirska Krystyna za 
 

PRZECIW 1 

7 Kinalski Łukasz za 
 

WSTRZYMUJĄCE 0 

8 Kowalak Krzysztof przeciw 
 

NIEOBECNI 1 

9 Mossakowski Sławomir za 
     

10 Pawłowski Zbigniew za 
     

11 Piasecka Ewa za 
     

12 Pikalski Grzegorz 
nieobecny na 
posiedzeniu 

     

13 Siedlich Daniel za 
     

14 Sobiesiak Krzysztof za 
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15 Wiśniewski Artur za 
     

 

Uchwała nr 172/XXXIII/2020 została przyjęta większością głosów i podlega publikacji na BIP. 

c) projekt uchwały Nr 173/XXXIII/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Staroźreb 
dotyczącej przystąpienia i objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
obszaru znajdującego się w Staroźrebach, ograniczonego ulicami: Płocką, Szkolną, 
Sienkiewicza oraz Wieczorka.(druk nr 2) 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

Głosowanie nr 6 – przyjęcie projektu uchwały nr 173/XXXIII/2020: 

l.p nazwisko imię głosowanie 
     

1 Dąbrowski Grzegorz przeciw 
     

2 Dwojewski Krzysztof za 
     

3 Jarco Jacek wstrzymał się 
     

4 Jędrzejewski Stanisław za 
 

WYNIKI GŁOSOWANIA 

5 Karpiński Tomasz za 
 

ZA 7 

6 Kaźmirska Krystyna wstrzymała się 
 

PRZECIW 1 

7 Kinalski Łukasz za 
 

WSTRZYMUJĄCE 6 

8 Kowalak Krzysztof za 
 

NIEOBECNI 1 

9 Mossakowski Sławomir wstrzymał się 
     

10 Pawłowski Zbigniew wstrzymał się 
     

11 Piasecka Ewa za 
     

12 Pikalski Grzegorz 
nieobecny na 
posiedzeniu 

     

13 Siedlich Daniel wstrzymał się 
     

14 Sobiesiak Krzysztof za 
     

15 Wiśniewski Artur wstrzymał się 
     

 

Uchwała nr 173/XXXIII/2020 została przyjęta większością głosów i podlega publikacji na BIP. 

d) projekt uchwały Nr 174/XXXIII/2020 w sprawie wyrażenia zgody na  zawarcie umowy   o 
partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Kompetencje  w Gminie  Staroźreby.” (druk nr 3) 

Pan Kamil Groszewski (Wójt Gminy Staroźreby) – Odniósł się, że jest to projekt realizowany we 
współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Płocku, kwota dofinansowania, którą Gmina 
otrzyma jest to 300 004,00 zł są to pieniądze, które powędrują na dodatkowe zajęcia w Szkole 
Podstawowej w Staroźrebach, dzieci, które tam się uczą będą miały możliwość dokształcania się 
ponadprogramowo, z pieniędzy tych zostanie również zakupiony sprzęt do pomocy przy nauczaniu, tj. 
komputery, sprzęt elektroniczny. 
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Głosowanie nr 7 – przyjęcie projektu uchwały nr 174/XXXIII/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 
nieobecny na 
posiedzeniu 

     

13 Siedlich Daniel za 
     

14 Sobiesiak Krzysztof za 
     

15 Wiśniewski Artur za 
     

 

Uchwała nr 174/XXXIII/2020 została przyjęta jednogłośnie i podlega publikacji na BIP. 

e) projekt uchwały Nr 176/XXXIII/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Staroźreby ( druk nr 4). 

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

autopoprawka będzie dotyczyła zmiany w załączniku nr 2 do uchwały pod nazwą przedsięwzięcia, tu 

gdzie Państwo maja kompetencje w Gminie Staroźreby i ujęta była jednostka realizująca Urząd Gminy 

po uzyskaniu dokumentacji z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku, chciałabym dokonać tutaj 

zmiany jednostką realizującą zadanie będzie Zespół Szkolno - Przedszkolny w Staroźrebach. 

Pan Łukasz Kinalski (Radny Rady Gminy) – Odniósł się, że nad autopoprawką nie będziemy 

głosować, głosujemy nad całością projektu  wraz z autopoprawką. 

Głosowanie nr 8– przyjęcie projektu uchwały nr 175/XXXIII/2020: 

l.p nazwisko imię głosowanie 
     

1 Dąbrowski Grzegorz za 
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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 
nieobecny na 
posiedzeniu 

     

13 Siedlich Daniel za 
     

14 Sobiesiak Krzysztof za 
     

15 Wiśniewski Artur za 
     

 

Uchwała nr 175/XXXIII/2020 została przyjęta jednogłośnie i podlega publikacji na BIP 

 

f) projekt uchwały Nr 176/XXXIII/2020 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok. ( druk 
nr 5). 
 

Głosowanie nr 9– przyjęcie projektu uchwały nr 176/XXXIII/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 
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8 Kowalak Krzysztof za 
 

NIEOBECNI 1 

9 Mossakowski Sławomir za 
     

10 Pawłowski Zbigniew za 
     

11 Piasecka Ewa za 
     

12 Pikalski Grzegorz 
nieobecny na 
posiedzeniu 

     

13 Siedlich Daniel za 
     

14 Sobiesiak Krzysztof za 
     

15 Wiśniewski Artur za 
     

 

Uchwała nr 176/XXXIII/2020 została przyjęta jednogłośnie i podlega publikacji na BIP. 

 

Ad. 9                       Sprawy różne, wolne wnioski, zapytania publiczności. 

Pan Grzegorz Dąbrowski (Radny Rady Gminy) – Ostatnie deszcze pokazały, że drogi przede 

wszystkim żwirowe są w bardzo opłakanym stanie na moim, terenie mam zgłoszenia, gdzie jest ciężko 

przejechać na niektórych odcinkach, nie mówię o tym, że mają być wywiezione i utwardzone kilometry 

tych dróg, warto by było się pochylić nad tym i samochód, dwa w niektóre punkty, które są uciążliwe 

tym bardziej że zbliża się pora jesienna i stan tych dróg będzie się w dalszym ciągu pogarszać. 

Oczywiście Panie Wójcie pan powie, że równiarka,  równiarka jest też niezastąpiona i dobra ale  

w sytuacji kiedy mamy taki ubytek w drodze to ta równiarka tylko dodatkowo spulchni tą ziemię i przy 

najbliższej okazji deszczowej jeszcze trudniejsza sytuacja się zrobi na drogach. Ja znam na moim 

terenie punkty, które warto by było załatać i czy jest taka możliwość? 

Pan Kamil Groszewski (Wójt Gminy Staroźreby) – Odniósł się, że nie powiedziałby nic o równiarce, 

ale skoro Pan Radny uważa, że tak, odnośnie dróg żwirowych na terenie Gminy we wrześniu będzie 

remontowana droga jest to droga w m. Szulbory na odcinku ok. 1 km to jeśli chodzi o remont dróg co 

jeszcze uda nam się w tym roku zrobić, czy te najbardziej newralgiczne miejsca zasypać będziemy się 

starać, niemniej jednak znacie Państwo budżet, znacie naszą sytuację finansowa na tyle na ile jesteśmy 

w stanie w tym momencie działać na ile jesteśmy w stanie coś organizować, organizujemy, po zrobieniu 

tego kilometrowego odcinka gdzie jest kilka domów i mieszkańcy nie mogą naprawdę wyjechać już w 

sierpniu mieli problem kiedy deszcz popadał ta droga jest w złym stanie, wówczas zobaczymy ile nam 

tych pieniędzy zostanie i sukcesywnie będziemy się starali jeszcze w innych miejscach na terenie Gminy 

będziemy się starali te drogi poprawić. Ile nam się uda i kiedy na pewno Pana Radnego poinformuje, 

ale w tym momencie żadnych deklaracji nie chciałbym składać bo tych dróg żwirowych na terenie gminy 

w różnych częściach naszej Gminy jest naprawdę dużo i żeby to wszystko utwardzić potrzebowalibyśmy 

pewnie ok 1 5000 000,00 zł. a tego w budżecie nie mamy więc staramy się to sukcesywnie na ile 

jesteśmy w stanie naprawiać. 

Pan Artur Wiśniewski (Radny Rady Gminy) – W temacie dróg już Pan Dąbrowski wyczerpał temat 

chciałbym tylko przypomnieć i zaapelować, że mamy też sporo dróg asfaltowych na terenie Gminy  

I chciałbym, zwrócić uwagę, żeby zacząć dbać o te drogi w takim sensie, że nawet jeśli pojawiają się  

w nich jakieś mikro ubytki naprawdę małe rzeczy do zrobienia to żeby zwracać na to uwagę i szybko 

reagować, bo z czegoś takiego później po zimie robią się duże problemy, na pewno tych miejsc jest 

sporo ale wystarczy się temu przyjrzeć zacząć to robić już teraz na jesieni, żeby nie dopuszczać do 
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tego, żeby tych ubytków przybywało. Mamy tych dróg asfaltowych sporo więc 

zadbajmy o nie bo pewnie na generalne remonty nie prędko przyjdzie czas żeby znaleźć pieniądze więc 

taki apel do radnych, żeby zgłaszać te miejsca nawet tam gdzie są nawet niewielkie ubytki bo może to 

nie będą jakieś wielkie koszty, żeby to naprawić ale żeby o tym pamiętać. 

Pan Grzegorz Dąbrowski (Radny Rady Gminy) – Zgodził się z Radnym Dąbrowskim i też poparł jego 
wniosek i też zgłaszałem wcześniej te ubytki w drodze asfaltowej Bromierz – Staroźreby, remonty szkół 
uniemożliwiły wysłanie pracowników którzy by to zrobili, ale podzielam uwagę pana radnego, że z tej 
małej dziury zrobi się większa dziura i to wtedy generuje dodatkowe koszty stąd też taka prośba i apel 
do Pana Wójta żeby bardziej na to zwracać uwagę i jeżeli są jakieś niewielkie ubytki to reagować 
natychmiast. 
Pan Kamil Groszewski (Wójt Gminy Staroźreby) – Wyjaśnił, że my reagujemy na bieżąco, niemniej 
jednak nasza Spółka Gminna nie ma jeszcze takiego profesjonalnego sprzętu aby to uzupełniać bardzo 
fachowo, kupujemy zimny asfalt i te ubytki uzupełniamy, staramy się to robić na bieżąco ale jak pan 
wspomniał jeśli chodzi o sierpień i te ubytki powstawały to my mieliśmy wszystkie siły i środki 
zaangażowane przy remontach szkół na terenie Gminy bo były to bardzo poważne remonty, a teraz 
wiem że i ta droga na Bromierz, gdzie Pan radny zgłaszał ubytki powoli in sukcesywnie jest to 
naprawiane. 
Pan Stanisław Jędrzejewski (Radny Rady Gminy)- Chciałbym zwrócić uwagę o agregat do hydroforni 
do Rogowa, co wiatr dmuchnie prądu nie ma, wody nie ma, bodajże w środę była wichura i w pół do 
dwunastej w nocy  jeszcze wody nie było dzwonił rolnik, że ma 60 krów, ranny udój pójdzie do rynsztoku 
bo się nie nadaje, czy to taka trudność agregat kupić jak rozmawiałem z sąsiednimi gminami to straże 
mają np. w Bulkowie mają dwa takie agregaty, a u nas ma straż agregat żeby podstawić. 
Pan Kamil Groszewski (Wójt Gminy Staroźreby) – Wyjaśnił, że agregat, który miałby radzić stację 
uzdatniania wody jest to agregat, który będzie kosztował od 100 000,00 zł w górę, jeżeli Gmina miała 
by coś takiego zakupić to w tym momencie jest to zakup inwestycyjny, a przypomnę że Gmina jest w 
Planie Postępowania Naprawczego i nie jesteśmy w stanie takiego agregatu z mocy prawa zakupić do 
końca następnego roku. Przez tyle lat Gmina się na taki agregat nie wzbogaciła to nie jest tak, że to 
tylko za mojej kadencji nie ma tego agregatu, ale tego agregatu ani w Staroźrebach, ani w Rogowie nie 
było nigdy. Taki agregat kosztuje ok. 100 000,00 zł do tego trzeba przebudować całą instalację, która 
tam się znajduje, to jest bardzo duży koszt a my nie jesteśmy w stanie do końca następnego roku żadnej 
złotówki wydatkować pomimo, że to jest bardzo zasadny zakup. 
Pan Łukasz Kinalski (Radny Rady Gminy) – Zapytał czy to 1 200 000,00 zł, które otrzymamy bo nie 
wiem czy dobrze zrozumiałem na małe inwestycje nie a na większe tak, czy odwrotnie. 
Pan Kamil Groszewski (Wójt Gminy Staroźreby) – Wyjaśnił, że wydatek inwestycyjny, który będziemy 
ponosić musi być powyżej 400 000,00 zł. 
Pan Tomasz Karpiński (Radny Rady Gminy) – Zadał pytanie odnośnie przystanku w Staroźrebach 
wiemy, że dojazdy do szkół ruszyły i może Zakład Komunalny by go odświeżył bo w takim opłakanym 
stanie jest na tą chwilę nie wiem co t5am się wydarzyło, ale mury,  brudno. Radny zapytał ponieważ 
czytał w sprawozdaniach, że za poprzedniej kadencji był remont łazienki ok 40 000,00 zł kosztował i czy 
jest jakaś szansa żeby tą toaletę udostępnić dla mieszkańców w godzinach dojazdów. 
Pan Kamil Groszewski (Wójt Gminy Staroźreby) – Odniósł się, że jeżeli chodzi o malowanie  
i odświeżenie przystanku jest to zaplanowane na wrzesień ale tak jak już wcześniej wspominałem prace, 
które były w terenie Gminy tj. prace remontowo – budowlane w tych dwóch szkołach na terenie gminy 
my oddelegowaliśmy tam pracowników, teraz kończymy te remonty i ci pracownicy, którzy byli na 
szkołach będą mogli ten przystanek odświeżyć więc na pewno we wrześniu będziemy to robić , niemniej 
jednak tam jest problem z młodzieżą, która na tym przystanku przesiaduje. Wójt Gminy zwrócił się  
z prośbą do osób korzystających z przystanku, żeby zaczęli dbać tak jak o swoje, a jeżeli ktoś widzi 
jakiś akt wandalizmu to żeby zgłaszać do Urzędu Gminy bądź na Policję. 
Pani Ewa Piasecka (Radna Rady Gminy) – Odniosła się, że na komisji ds. Budżetu, inwestycji  
i rolnictwa zgłaszała do odświeżenia i odmalowania przystanki autobusowe szkolne w Bromierzyku  
i Nowym Bromierzyku one są lekko uszkodzone , pleksa pęknięta, różne napisy itp. druga sprawa to 
dach na budynku gminnym w miejscowości Bromierzyk , kilka razy to zgłaszałam w tej chwili po tych 
ulewnych deszczach nie wiem, czy ktoś się tam pofatygował, żeby zajrzeć do środka jak to wygląda, na 
jakim jest to etapie w tym momencie. 
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Pan Kamil Groszewski (Wójt Gminy Staroźreby) – Tak jak Państwu wspomniałem 
priorytetem dla nas, dla Urzędu Gminy , dla mnie jako dla Wójta był w ostatnim czasie remont szkół na 
terenie Gminy w tym momencie prace zostały zakończone i sukcesywnie pracownicy te wszystkie 
rzeczy, które i Państwo Radni zgłaszają i mieszkańcy będą sukcesywnie wykonywane., niemniej jednak 
pierwszego  września dzieci musiały wrócić do szkół, a samo zamontowanie chociażby hydrantów na 
różnych piętrach w szkole w Staroźrebach gdzie nie było żadnych rur, ani żadnej instalacji wodnej to 
naprawdę generowało mnóstwo pracy , a teraz sukcesywnie będziemy zajmować się innymi zadaniami. 
Pan Krzysztof Kowalak (Radny Rady Gminy) – Zapytał o sprawę śmieci, mieszkańcy pytali czy 
wywóz śmieci będzie kontynuowany przez te autobusy, czy busiki, ponieważ w Staroźrebach były 
zabierane worki te plastiki busikiem., a z tego co wiem to nie tylko w Staroźrebach bo też z terenów  
z za Góry. Następna sprawa nie zostawiono worków po zabraniu tych plastikowych odpadów  
Pan Kamil Groszewski (Wójt Gminy Staroźreby) – Wyjaśnił, że odnośnie worków i całego 
zagospodarowania odpadów na terenie Gminy jeżeli gdziekolwiek worek nie był zostawiony czy wiatr 
go zabrał raczej bym w tym kierunku szedł, a nie to że pracownik nie zostawił worka, mieszkańcy 
kontaktują się z Urzędem Gminy i te worki są uzupełniane jeżeli ktoś potrzebuje tych worków więcej to 
my tu w Urzędzie jak również w spółce takie worki dajemy, jeżeli gdzieś pojawiają się na początku 
nieprawidłowości za dużo powiedziane ale jakieś trudności ze zorganizowaniem to dlatego, że to był 
pierwszy miesiąc, proszę również zwrócić uwagę, że przez półtora miesiąca też te odpady nie były 
odbierane, pracownicy też musieli się tego wszystkiego nauczyć i przyzwyczaić do nowej pracy, na ten 
moment nie mamy jakiś większych zgłoszeń, czy trudności z odbieraniem tych odpadów wszystko 
przebiega w miarę dobrze. Jeżeli chodzi o busiki,,  trzeba było podjechać w kilka miejsc po kilka worków 
do małej miejscowości po plastik to ten samochodzik tam podjechał, teraz nic takiego się nie dzieje, ten 
lipiec był miesiącem pierwszym organizacyjnym, w sierpniu podjeżdżają samochody po odpady  
i wszystko odbierane bez problemu.  
Pan Łukasz Kinalski (Radny Rady Gminy) – Poinformował, że otrzymał maila w sprawie Budżetu 
Obywatelskiego Mazowsza o tym już wspominałem  to jest budowa interaktywnego przejścia w pobliżu 
przystanku na ulicy Płockiej  i w sprawie przejścia w pobliżu sklepu Mila na odcinku od Urzędu do sklepu. 
Otrzymałem maila, że informujemy, że Twój projekt Budowa aktywnych przejść dla pieszych  
w miejscowości Staroźreby w pasie drogi wojewódzkiej  567 przeszedł pozytywnie ocenę co do 
zgodności z prawem oraz wykonalności technicznej i został zakwalifikowany do głosowania w ramach 
Budżetu Obywatelskiego Mazowsza, jeśli chodzi o region płocki zgłosiło się 17 podmiotów, 18 projektów 
z tych 18 projektów zakwalifikowało się 9 z czego nasz znajduje się na drugiej pozycji. Kwota tego 
projektu to jest 150 000,00 zł adres strony: bom.mazovia.pl, na której można to sprawdzić. Dobrą 
wiadomością jest również to, że w tej kategorii transport zbiorowy i drogi publiczne nie mamy żadnej 
konkurencji, ale to nie oznacza że z automatu wchodzimy, za miesiąc będę miał w Urzędzie 
Marszałkowskim spotkanie odnośnie tego projektu jako autorem tego projektu, po miesiącu dostaniemy 
plakaty, które będzie trzeba wydrukować i tu się pojawia problem bo Gmina w trakcie trwania  Planu 
Naprawczego nie może wydatkować środków na promocje, więc prawdopodobnie pójdzie to   
z prywatnych środków, natomiast musimy oplakatować całą Gminę i w tym momencie zwracam się do 
Państwa Radnych i do wszystkich, którzy tą sesję będą oglądać żeby już mieli świadomość tego, że 
potrzebujemy dużą ilość głosów. Zakładam, że potrzebujemy minimum 4000 głosów. 
Pan Artur Wiśniewski (Radny Rady Gminy) – Odniósł się, że konkurujemy z wielkimi aglomeracjami. 
Pan Łukasz Kinalski (Radny Rady Gminy) – Przedstawił projekty jakie zostały zakwalifikowane to np. 
Konserwacja sztandaru Szkoły Powszechnej nr 2 w Sierpcu, Zakup ambulansu sanitarnego dla Zakładu 
Psychiatrycznego w Gostyninie, Modernizacja wejścia głównego z holem i klatka schodową w Szpitalu 
Wojewódzkim w Płocku, Budowa aktywnych przejść dla pieszych w miejscowości Staroźreby, 
Wybudowanie miejsc parkingowych dla pacjentów z ciągiem pieszym przy ul. Strzeleckiej w Płocku, 
Zalesiański Park Aktywności i Rekreacji, Zrozumieć świat bez doświadczenia wsparcie rodziny  
i systemu pieczy, Bezpiecznie po Mazowszu w Regionie płockim. Potrzebna jest pełna mobilizacja nie 
tylko nasza Radnych , Sołtysów ale mieszkańców. Realizacja tego projektu jeśli nastąpi to cały przyszły  
rok, wszystko załatwia Urząd Marszałkowski, nie dokładamy do tego nawet złotówki , realizacja do 
końca roku 2021. Najważniejsze jest to, żeby poszło to w eter, głosowanie zacznie się 26 października, 
za miesiąc dostanę plakaty będzie to pierwsza dekada października, na motywacje mieszkańców będą 
zaledwie dwa tygodnie. Więc tak naprawdę od mieszkańców, nas Radnych i Urzędu Gminy od 
wszystkich zależy czy ten projekt będzie realizowany, czy też nie.  
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Pan Daniel Siedlich (Wiceprzewodniczący Rady Gminy) – Zapytał w jaki sposób 
będzie odbywało się głosowanie. 
Pan Łukasz Kinalski (Radny Rady Gminy) – Głosowanie odbędzie się w sposób internetowy, nie 
znamy szczegółów ponieważ jest to pierwszy budżet obywatelski Mazowsza, ale z doświadczenia 
innych miejscowości, które śledziłem jak głosują takich jak Płock, czy inne miasta, gminy, które 
wprowadzają coś takiego w ramach budżetów sołeckich to tam wszystko odbywa się przez internet, 
wpisuje się pesel, trzeba być obywatelem Województwa Mazowieckiego, nie trzeba być konkretnie  
z miejscowości , ani Gminy Staroźreby. Wpisuje się pesel, adres zamieszkania i każdy ma prawo do 
dwóch głosów jeden głos na projekty Regionalne te które przedstawiłem, a drugi na ponadregionalny  
ogólnomazowiecki, ogólnowojewódzki. 
 
Ad.  10           Zakończenie sesji. 

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

Zamknął XXXIII sesję Rady Gminy w Staroźrebach o godzinie 15.00 – Sesja trwała 1 godzinę 21 

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, 1 września 2020 

 
Znak sprawy: ROSO.RG.0002.33.2020 
 

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 XXXIII sesję Rady Gminy Staroźreby, na dzień 7 września 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 15.00 

w sali GOK w Staroźrebach.  

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXI i XXXII 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 172/XXXIII/2020 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy 

Staroźreby. (druk nr 1) 

b) projektem uchwały Nr 173/XXXIII/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji adwokat Renaty Sutor z dnia 

31 maja 2020 roku, w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. (druk 

nr 2) 

c) projektem uchwały Nr 174/XXXIII/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Staroźreb 

dotyczącej przystąpienia i objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

obszaru znajdującego się w Staroźrebach, ograniczonego ulicami: Płocką, Szkolną, Sienkiewicza 

oraz Wieczorka.(druk. nr 3) 

d) projektem uchwały Nr 175/XXXIII/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o 

partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Kompetencje w Gminie Staroźreby”. (druk nr 4) 

e) projektem uchwały Nr 176/XXXIII/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  

Staroźreby ( druk nr 5). 

f) projektem uchwały Nr 177/XXXIII/2020 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok. ( druk 

nr 6). 

8. Sprawy różne, wolne wnioski, zapytania publiczności. 

9. Zamknięcie sesji. 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 
  
 Łukasz Kinalski 
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Staroźreby, 4 września 2020 
 

  
Łukasz Kinalski 

Przewodniczący Rady Gminy Staroźreby 

 

  Radni Rady Gminy w Staroźrebach 

 Mieszkańcy Gminy Staroźreby 

 

Sprawozdanie przewodniczącego rady gminy z działalności Rady Gminy Staroźreby  

w okresie międzysesyjnym (od 15.08.2020 do 4.09.2020) przedstawione na XXXIII sesji 

 

1. Przewodniczący rady gminy otrzymał uchwały / stanowiska / apele w sprawie zachowania integralności  

województwa mazowieckiego od samorządów: 

• Rady Gminy w Teresinie, 

• Rady Miejskiej w Drobinie, 

• Rady Gminy w Długosiodle, 

• Rady Gminy Magnuszew, 

• Rady Powiatu Grójeckiego, 

• Rady Powiatu Otwockiego, 

• Rady Miejskiej w Ciechanowie, 

• Rady Powiatu Gostynińskiego, 

• Rady Gminy Sońsk, 

• Rady Gminy Lutocin, 

2. Korespondencja wychodząca:  

• udzielająca informacji radnej Pani Ewie Piaseckiej o powodach nieumieszczenia projektów 

uchwał radnych w porządku obrad sesji zwyczajnej. 

• udzielająca informacji przewodniczącemu klubu radnych „Samorządowcy 2018 – 2023” Panu 

Sławomirowi Mossakowskiemu o powodach nieumieszczenia projektu uchwały klubu 

w porządku obrad sesji zwyczajnej. 

• udzielająca informacji Pani Renacie Sutor o terminie rozpatrzenia jej petycji na posiedzeniu 

Rady Gminy w Staroźrebach w dniu 7 września 2020 roku. 

 

  
   
 Przewodniczący Rady Gminy 
  
  Łukasz Kinalski 
 
 

 



SPRAWOZDANIE 

 Z DZIAŁALNOŚCI  

MIĘDZYSESYJNEJ  

WÓJTA GMINY  

STAROŹREBY  

W OKRESIE 2020-06-22-2020-09-07 



WYDAWANE ZARZĄDZENIA  

 

W omawianym okresie sprawozdawczym  

wydałem 49 zarządzeń, które są dostępne  

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Staroźreby. 

 http://bip.starozreby.pl/organy/1603/dokumenty/11892/lista/1/zarzadzenia_wojta_gminy 

 

  

http://bip.starozreby.pl/organy/1603/dokumenty/11892/lista/1/zarzadzenia_wojta_gminy
http://bip.starozreby.pl/organy/1603/dokumenty/11892/lista/1/zarzadzenia_wojta_gminy
http://bip.starozreby.pl/organy/1603/dokumenty/11892/lista/1/zarzadzenia_wojta_gminy


KALENDARIUM   

W okresie sprawozdawczym udział w wielu spotkaniach, oto 

krótki przegląd tylko niektórych spośród wielu  : 

 

25 czerwca 2020 uczestniczyłem w przekazaniu dotacji dla Powiatu Płockiego z Funduszu 
Inwestycji Samorządowych. Symbolicznego przekazania dokonał Minister Pan Maciej 

Małecki. 



 26 czerwca 2020 roku - pozyskanie dla naszego gminnego gabinetu rehabilitacyjnego nowego 
urządzenia, dzięki któremu czas powrotu do zdrowia naszych mieszkańców będzie znacznie 
krótszy Koszt takiego urządzenia to blisko 20.000 tyś zł. 

 Terapia Falą uderzeniową - Skuteczna metoda terapii zwalczająca ból, nieinwazyjna i nie 
wywołująca efektów ubocznych. 
Najczęstsze schorzenia leczone falą uderzeniową: 
- bóle stawowe 
- zwapnienia mięśni 
- łokieć golfisty 
- łokieć tenisisty 
- ostroga piętowa 
- zapalenie ścięgna Achillesa 
- kolano skoczka 
- terapia punktów spustowych 
- zmiany zwyrodnieniowe w narządzie ruchu 
 



I CO JESZCZE ? 

BO POMIMO WAKACJI PRACE 

TRWAŁY „PEŁNĄ PARĄ ” 



29 czerwca 2020 – spotkanie z 

sołtysami  
  

Bardzo dobre merytoryczne spotkanie przy znakomitej frekwencji. 

Poruszyliśmy wiele istotnych spraw, ważnych z punktu widzenia zwykłego 

mieszkańca. 

 



KALENDARIUM SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI 
l.p Data Godzina Zaproszeni Miejsce spotkań  

1 29.06.2020 09:00 Sołtysi  OSP STAROŹREBY 

2 06.07.2020 17:00 Mieszkańcy SP PRZECISZEWO 

3 06.07.2020 19:30 Mieszkańcy OSP SĘDEK 

4 07.07.2020 17:30 Mieszkańcy OSP BROMIERZ 

5 07.07.2020 19:30 Mieszkańcy OSP ZDZIAR WIELKI 

6 08.07.2020 17:30,19:30 Mieszkańcy OSP PRZEDÓRZ, OSP 

SMARDZEWO 

7 09.07.2020 17:30, 19:30 Mieszkańcy OSP ROGOWO, ŚWIETLICA NOWA 

WIEŚ 

8 10.07.2020 17:30, 19:30 Mieszkańcy , ŚWIETLICA KRZYWANICE 

OSP PŁONNA 

9 11.07.2020 17:30,19:30 Mieszkańcy OSP DŁUŻNIEWO NOWA GÓRA 

10 12.07.2020 14:00, 16:30; 

19:30 

Mieszkańcy ŚWIETLICA PRZEDPEŁCE, 

ROSTKOWO, OSP STAROŹREBY  



Zorganizowane spotkania dotyczyły  

problemów z odpadami, pracami nad przygotowaniem 

dla naszej Gminy, omawiania spraw bieżących 

niepokojących mieszkańców i przyjmowania wniosków 

istotnych dla mieszkańców. 



2 lipca 2020 r. – podpisanie umowy o dofinansowanie 

przewozów 
  Podpisana została umowa dofinansowania w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów 

Autobusowych. 

Dzięki tej dotacji nastąpią pozytywne zmiany w funkcjonowaniu połączeń autobusowych z 

miastem Płock. 



3 lipca 2020 roku – podpisanie umowy z Samorządem 

Województwa Mazowieckiego  

Podpisanie umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego, spotkanie 

odbyło się w MSCDN Wydział w Płocku. 

Szkoła Podstawowa w Nowej Górze otrzyma sprzęt komputerowy do 

prowadzenia zajęć online. W dniu dzisiejszym wspolnie z Panią Skarbnik 

podpisaliśmy umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego, 

spotkanie odbyło się w MSCDN Wydział w Płocku. 

Stanowiska komputerowe, tablice multimedialne, monitory interaktywne, 

laptopy i tablety - to tylko część sprzętu niezbędnego do nauki zdalnej, który 

jesienią trafi do szkoły z Nowej Góry. 

Dodatkowo, nauczyciele, przy użyciu zakupionego w projekcie sprzętu i 

oprogramowania, wezmą udział w szkoleniach z prowadzenia nauki w 

formie zdalnej. Uczniowie, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjny i 

niepełnosprawnością, otrzymają urządzenia mobilne oraz dostęp do 

internetu. 

Całkowita wartość projektu to 35 mln złotych, z czego 28 mln zł to fundusze 

unijne. W sumie w projekcie bierze udział 236 szkół z Mazowsza. 

Umowy podpisali marszałek Adam Struzik i wicemarszałek Wiesław 

Raboszuk. 

 



8 lipca 2020 roku – podpisanie umowy w ramach Aktywizacji 

Sołectw oraz Wsparcia Ochrony Powietrza   

 w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Płocku podpisane zostały umowy w ramach projektu 

Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2020 oraz Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 

Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020. Województwo Mazowieckie reprezentowali Adam Struzik Marszałek 

, Wiesław Raboszuk - Wicemarszałek, Orliński Adam Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. 

Gmina Staroźreby w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (MIAS) MAZOWSZE 2020 

otrzyma dofinansowanie na realizację zadania remont łazienek w Szkole Podstawowej w Nowej Górze w 
wysokość 10.000,00zł😀 oraz na inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy 

Staroźreby w ramach programu mazowiecki instrument wsparcia ochrony powietrza Mazowsze 2020. 

Kwota dofinansowanie to 52.275 zł 



10 lipca 2020 r. – pozyskanie środków na 

usuwanie wyrobów azbestowych  

 Urząd Gminy Staroźreby pozyskał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na Usuwanie Wyrobów Zawierających 

Azbest  z Terenu Gminy Staroźreby w 2020 r. Wartość zadania to 42.240,00 zł co 

stanowi 100% kosztu kwalifikowanego zadania. Zgodnie z ogłoszonymi zapytaniami 

ofertowymi Urząd Gminy wybrał wykonawcę robót oraz zawarł umowę na odbiór 

odpadów zawierających azbest.  

 

 Odbiór odpadów zawierających azbest odbył się w terminie od 27.08.2020 r. do 

03.09.2020 r. 



Rozsądne gospodarowanie środkami publicznymi - czyli 

naszymi wspólnymi pieniędzmi pozwala Nam na coraz 

więcej😀‼Tym razem zakup stolików i krzeseł dla 

najmłodszych😀‼ 

Przedszkole w Staroźrebach zaprasza wszystkie dzieci z 

terenu Gminy 😀‼ od 7.00 do17.00 zarówno w wakacje jak 

i ferie😀 

Zapisz swoje dziecko już dziś 😀‼ 

Rozsądne gospodarowanie środkami publicznymi - czyli 

naszymi wspólnymi pieniędzmi pozwala Nam na coraz 

więcej😀‼Tym razem zakup stolików i krzeseł dla 

najmłodszych😀‼ 

Przedszkole w Staroźrebach zaprasza wszystkie dzieci z 

terenu Gminy 😀‼ od 7.00 do17.00 zarówno w wakacje jak 

i ferie😀 

Zapisz swoje dziecko już dziś 😀‼ 

15 lipca 2020 roku - zakup stolików i krzeseł dla najmłodszych 
 



 Odbiór odpadów  

Od lipca Gmina Staroźreby sama organizuje odbiór odpadów 

komunalnych, poprzez nowo powstałą spółkę. 



17 lipca 2020 – I edycja atrakcje kina pod chmurką  



30 lipca 2020 roku – odbiór tablicy upamiętniającej  

zasługi rodaków z Gminy Staroźreby  
 W dniu 30 lipca 2020 roku z rąk Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy otrzymałem tablicę 

upamiętniającą zasługi rodaków, a przede wszystkim Mieszkańców Gminy Staroźreby, którzy 

bohatersko bronili wolności i suwerenność Naszej Ojczyzny w Bitwie Warszawskiej w walkach w 

Górze w 1920 r. 

 



Biblioteka Gminna uzyskała dofinansowanie zadania w ramach 

Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 
Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze 

środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

pochodzących z budżetu państwa w kwocie 13 000,00 zł 

  LIPIEC 2020 



Instytut Książki ogłosił wyniki naboru do Programu  

„Kraszewski Komputery dla bibliotek 2020” 
Z dofinansowania skorzysta 106 instytucji, w tym nasza Biblioteka 

Gminna. Kwota dofinansowania to 25 455,00 zł, która zostanie 

przeznaczona zakup sprzętu komputerowego. 

LIPIEC 2020 



Reorganizacja Transportu Publicznego z 

miastem Płock – Tańsze bilety, więcej 

połączeń.  
Cena biletu normalnego miesięcznego wynosi : 110,00 złotych 
ulgowego szkolnego  56,10 złotych 

Cena biletu jednorazowego wynosi: 3,50 zł 

LIPIEC 2020 



Remont Drogi w miejscowości Nowa 

Góra wartość 29 520 zł 

SIERPIEŃ 2020 



8 sierpnia 2020 roku – II edycja kina pod chmurką  



Dmuchańce  

Od 13 sierpnia możemy cieszyć się własnymi 

zjeżdżalniami dla dzieci. 



W dniu święta Wojska 

Polskiego upamiętniliśmy 100 

rocznicę wojny polsko - 

bolszewickiej, pod pomnikiem 

w Nowej Górze, który 

symbolizuje bohaterską walkę 

mieszkańców Gminy Staroźreby 

w obronie Kraju 

 i Narodu Polskiego. Złożyliśmy 

kwiaty 

 i uczciliśmy pamięć Bohaterów, 

którzy oddali swoje życie i 

przelali krew za wolną Polskę! 







W dniach 19, 20 i 21 sierpnia 2020 roku prowadzona 

była zbiórka odpadów z folii rolniczych, siatki i 

sznurka do owijania balotów oraz opakowań po 

nawozach i typu big bag. 

Wartość 

dofinasowania 

to 44,000  



19-26 sierpnia 2020 r. – uczestnictwo w awansach 

zawodowych nauczycieli z terenu naszej Gminy  



Remont w Szkole Podstawowej w 

Staroźrebach  

7 sztuk drzwi 

przeciwpożarowych,  

6 sztuk hydrantów,  

Łączny koszt remontu 

to ponad 40.000 zł 



31 sierpnia 2020 roku – przekazanie laptopów do 

szkół  
 Pozyskaliśmy kolejne komputery dla szkół z terenu naszej Gminy w ramach projektu zdalna szkola+ 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Zakupiliśmy 31 komputerów za kwotę 89 205, 91zł. 



W miesiącu sierpniu 2020 roku przyjęto do 

zwrotu podatku akcyzowego 393 wnioski 

na łączną sumę 404 980,60 zł. 



3 września 2020 roku – konkurs na Dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Smardzewie  

 Komisja Konkursowa do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego w Smardzewie podjęła 

uchwałę Nr 1/2020  

o dopuszczeniu kandydata do dalszego postępowania konkursowego. Ze złożonej 

oferty wynika, że kandydat Pan Tomasz Studziński spełnił wymagania wskazane w 

ogłoszeniu konkursu  zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora 

publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły 

ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1587).  

Następnie kandydat zdobywając 12 głosów „za”, „0” przeciw wygrał konkurs i 

zarządzeniem Nr 96 z dnia 04.09.2020 r. powierzona została Panu Tomaszowi 

Studzinskiemu funkcja dyrektora Szkoły im. Ks. Jana Twardowskiego w Smardzewie od 

dnia 7.09.2020r. 



Informacja finansowa o odpadach 
Należności na dzień 31.08. 2020 r. – 1 096 889,40 zł 
Wpłaty na dzień 31.08. 2020 r. – 1 000 968,08 zł 

Pozostało do zapłaty: 95 921,32 zł  
Na dzień 03.09. 2020 r. (od początku roku) 

Wystawiono 250 upomnień na kwotę 56 555,94 zł 

Wystawiono i wysłano do Urzędu Skarbowego 169 tytułów wykonawczych na 

kwotę 37 892,14 zł, z czego pozostało do rozliczenia: 30 116,19 zł (TW dot. 

dłużników, którzy nie zapłacili za okres od stycznia do czerwca)  

 

 W okresie międzysesyjnym (tj. 23.06-04.09. 2020 r.) wystawiono i wysłano do 

Urzędu Skarbowego 94 tytuły wykonawcze na kwotę 22 489, 54 zł, z czego 

pozostało do rozliczenia  21 035, 14 zł.  

 

 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

 

 

      Sporządził: 

      /-/Kamil Groszewski  

      Wójt Gminy Staroźreby  


