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Protokół NR XXXIV/2020
z XXXIV sesji Rady Gminy Staroźreby,
która odbyła się w dniu 21 września 2020 r.
W sesji uczestniczyli Radni Gminy Staroźreby (obecność 86,66% - 13 radnych) oraz:


Pan Kamil Groszewski – Wójt Gminy Staroźreby.



Pani Monika Grabowska Skarbnik Gminy Staroźreby.



Mecenas Pan Paweł Drewniak.

Mieszkańcy Gminy Staroźreby zgodnie z listą obecności.

Otwarcie sesji – godz. 15.30 – 21 września 2020 roku

Ad. 1.

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołania i otwarcia
XXXIV 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 do Protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy.
Ad. 3

Prezentacja, dyskusja i głosowania nad projektami uchwał.

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

projekt uchwały Nr 177/XXXIV/2020 Rady Gminy Staroźreby z dnia 21 września 2020 r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr 81/XVII/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 2 października 2019 r. w sprawie
uchwalenia programu postępowania naprawczego Gminy Staroźreby (druk 1).

Następnie Przewodniczący dodał , że przedmiotowe zagadnienie było szeroko omawiane na posiedzeniu
połączonych komisji Rady Gminy.
Pani Monika Grabowska (Skarbnik Gminy Staroźreby) – Zgłosiła autopoprawkę do powyższej uchwały.
Autopoprawka odnosi się do paragrafu 1 zmiana dotyczy zapisu, który będzie brzmiał następująco: „ załącznik
do uchwały nr 81/XVII/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 2 października 2019 roku w sprawie uchwalenia
programu postępowania naprawczego Gminy Staroźreby , zmieniony uchwałą nr 86/XVIII/2019 Rady Gminy
Staroźreby z dnia 24 października 2019 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej

PROTOKÓŁ Z XXXIV SESJI RADY GM INY STAROŹREBY Z 21.09. 2 0 2 0 Strona 1

RADA GMINY STAROŹREBY
ul. Płocka 18
09-440 Staroźreby
Biuro Rady Gminy
Przewodniczący Rady Gminy

radagminy@starozreby.pl
przewodniczacy@starozreby.pl

tel. 24-266-30-90

uchwały. Następnie Skarbnik odniosła się do uchwały, nr 1777/XXXIV/2020 i wyjaśniła, że
w związku z negatywną opinią Kuratora Oświaty co do zamiaru likwidacji dwóch szkół, konieczne jest
dokonanie zmiany działań naprawczych obejmujących Program naprawczy Gminy, w związku z powyższym
do przedmiotowej uchwały został dołączony załącznik, w którym wykazano nowe zadania naprawcze wśród
tych działań naprawczych przyjęto działania dotyczące oświaty

podjęto tu trzy przedsięwzięcia tj.

ograniczenie zatrudnienia w placówkach edukacyjnych prowadzonych przez Gminę: dodatek nauczycielski,
ograniczenie punktów procentowych w ilości dodatku motywacyjnego oraz zmiany tygodniowego ,
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, nauczycieli . Wszelkie zmiany, które
zawarte zostały po stronie oświaty są zgodne z przyjętymi wcześniej uchwałami Rady Gminy, a wszelkie
oszczędności wynikające z tego działania naprawczego zostały wykazane w załączniku do planu wykazano
w nim oszczędności, które posiadamy i oszczędności lat następnych. Kolejnym nowym działaniem
naprawczym, które wprowadzamy w zmianie Programu Postępowania Naprawczego jest likwidacja
Gminnego Ośrodka Kultury i tu została podjęta uchwała w sprawie likwidacji GOK, a wprowadzenie tego
działania do zakresu Postępowania Naprawczego jest czystą formalnością. Zmian Programu Postępowania
naprawczego przewiduje również likwidację zakładu Gospodarczego przy Urzędzie Gminy tu wykazywane
oszczędności dotyczą oszczędności w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych to założenie
również jest6 zgodne z Uchwałą rady Gminy z dnia 24 lutego 2020 roku i tu tabela pokazuje konkretne
wyliczenia, które wskazują na wyliczone przez nas oszczędności. Nowym działaniem naprawczym, które
ujęte jest w Programie Postępowania Naprawczego jest zmiana w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,
wypowiedziana została umowa z Gminą Miastem Płock w zakresie lokalnego transportu, została zawarta
umowa z innym przewoźnikiem z tego tytułu widzimy duże oszczędności, co zostało przedstawione
w załączonej tabeli. Działania naprawcze, które nie uległy zmianie są to działania, które odnoszą się do
dochodów osiąganych przez Gminę z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, od środków
transportowych, podatku leśnego, te działania nie uległy zmianie i obowiązują tak jak pierwotnie w programie
naprawczym zostały przyjęte. Jest jeszcze jedna pozycja, która odnosi się do działań naprawczych jest to
redukcja w Urzędzie Gminy i Jednostkach Organizacyjnych i to również nie uległo zmianie. To co jest istotne
do zaznaczenia to to, że w związku z pozycją Wojewody Mazowieckiego w roku bieżącym ulega zmniejszeniu
deficyt budżetu, w związku z powyższym następuje również zmiana w zakresie pożyczki, o którą Gmina
będzie się ubiegać z budżetu Państwa. Kwota o którą będziemy wnioskować wynosić będzie 18 990 782,33
zł i przeznaczona zostanie na pokrycie deficytu w kwocie 5 000 1234,33 zł na spłatę rozchodów w 2020 roku
wynikających z harmonogramu spłat 1 509 679, 00 zł oraz restrukturyzacji zadłużenia w kwocie 12 479 869,00
zł.
W tym momencie Radni przystąpili do głosowania nad projektem uchwały 177/XXXIV/2020.

Głosowanie nr 1 – przyjęcie projektu uchwały nr 177/XXXIV/2020
l.p
1

nazwisko
Dąbrowski

imię
Grzegorz

głosowanie
za
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2

Dwojewski

Krzysztof

za

3

Jarco

Jacek

za

4

Jędrzejewski

Stanisław

za

5

Karpiński

Tomasz

za

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

13

Siedlich

Daniel

za

14

Sobiesiak

Krzysztof

za

15

Wiśniewski

Artur

WYNIKI GŁOSOWANIA

nieobecny

nieobecny

Uchwała nr 177/XXXIV/2020 została przyjęta jednogłośnie i podlega publikacji na BIP.
b)

projektem uchwały Nr 178/XXXIV/2020 Rady Gminy Staroźreby z dnia 21 września 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby (druk 2).

Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Głosowanie nr 2 – przyjęcie projektu uchwały nr 178/XXXIV/2020
l.p

nazwisko

imię

głosowanie

1

Dąbrowski

Grzegorz

za

2

Dwojewski

Krzysztof

za

3

Jarco

Jacek

za

4

Jędrzejewski

Stanisław

za

5

Karpiński

Tomasz

za

ZA

13

6

Kaźmirska

Krystyna

za

PRZECIW

0

7

Kinalski

Łukasz

za

WSTRZYMUJĄCE

0

WYNIKI GŁOSOWANIA
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8

Kowalak

Krzysztof

za

9

Mossakowski

Sławomir

za

10

Pawłowski

Zbigniew

za

11

Piasecka

Ewa

za

12

Pikalski

Grzegorz

13

Siedlich

Daniel

za

14

Sobiesiak

Krzysztof

za

15

Wiśniewski

Artur

tel. 24-266-30-90

NIEOBECNI

2

nieobecny

nieobecny

Uchwała nr 178/XXXIV/2020 została przyjęta jednogłośnie i podlega publikacji na BIP.
c)

projektem uchwały Nr 179/XXXIV/2020 Rady Gminy Staroźreby z dnia 21 września 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 (druk 3).

Pani Monika Grabowska (Skarbnik Gminy Staroźreby) – Zgłosiła autopoprawkę do przedmiotowej
uchwały, autopoprawka do uchwały 179/XXXIV/2020 zawiera limity zobowiązań druk tej uchwały z
autopoprawką został Państwu Radnym dostarczony.

Pan Łukasz Kinalski (Przewodniczący Rady Gminy) – Wyjaśnił, że zajmowaliśmy się tym na
Połączonych Komisjach.
Głosowanie nr 3 – przyjęcie projektu uchwały nr 179/XXXIV/2020
l.p

imię

nazwisko

głosowanie

1

Dąbrowski

Grzegorz

za

2

Dwojewski

Krzysztof

za

3

Jarco

Jacek

za

4

Jędrzejewski

Stanisław

za

5

Karpiński

Tomasz

za

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

WYNIKI GŁOSOWANIA
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12

Pikalski

Grzegorz

13

Siedlich

Daniel

za

14

Sobiesiak

Krzysztof

za

15

Wiśniewski

Artur
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nieobecny

nieobecny

Uchwała nr 179/XXXIV/2020 została przyjęta jednogłośnie i podlega publikacji na BIP.
Ad. 4

Sprawy różne, wolne wnioski, zapytania publiczności.

Pan Zbigniew Pawłowski (Radny Rady Gminy) – Odniósł się do ostatniej sesji rady Gminy a mianowicie
do podziękowań, które zostały skierowane pod jego adresem za przygotowanie uroczystości Obchodów
100 –lecia Bitwy Warszawskiej i jej obchodami, które były w Górze, Radny odniósł się, że wiele osób m.
in. Państwo Pomoryn, Pan P. Piegat,, A. Matczak i S. Pawłowski zaangażowali się w prace, żeby teren
przy pomniku w Nowej Górze wyglądał godnie i okazale. Przy okazji tych uroczystości powstał pomysł,
aby zamontować dwie lampy, które by ten Pomnik oświetlały, koszt takich lamp to 500,00 zł za sztukę,
w związku z tym przeprowadzimy zbiórkę i na 11 listopada będziemy chcieli, żeby takie lampy zostały tam
zamontowane. Radny zwrócił uwagę, że w tak uroczystym dniu nie udało się nam wszystkim tam zebrać,
ale to pozostawiam Państwa rozwadze. Były takie też wstydliwe sprawy związane z przygotowaniami,
żeby wydać folder trzeba było szukać środków, na szczęście ofiarność społeczeństwa była tak okazała,
że kwotę tą udało się zebrać, ja również finansowo uczestniczyłem we wszystkich przedsięwzięciach,
jednak nie wymienię kwoty jaka wydałem na całe obchody , żeby ktoś mi nie zarzucił jak tu często słyszę
„ Samochwała w kącie Stała” od Pani Radnej Piaseckiej.
Radny odniósł się, do sesji absolutoryjnej, gdzie można było uniknąć najazdów ataków na siebie, niestety
w tak ważnym dniu jakim jest sesja absolutoryjna znów słyszałem wiele jak to się wypowiedziałem jakie
to dobrodziejstwo mieszkańców Góry spotkało, że mają już ulice nie chodzą już po gnoju. Radny odniósł
się, że gdy na ulicach w Górze była komisja z Gminy pokazał ja wygląda działka przy ul. Południowej
i Szkolnej, która jest zalewana przez wodę i mieszkańcy zgłaszają, że jezdnia wymaga frezowania, żeby
woda opadowa nie przelewała się do gospodarstwa Pana Lewandowskiego oraz Państwa Zbyszyńskich.
Następnie Radny, zwrócił się do Radnej Pani Piaseckiej , żeby więcej na przyszłość nie mówiła o nim
„Samochwała w koncie stała” i pokazał Radnym artykuły z tygodnika płockiego, gdzie były przedstawione
działania wójtów i m. in. dotyczące Gminy Staroźreby: lider inwestycji, inwestycja goni inwestycję, 16
listopada postaw na sprawdzonego i skutecznego gospodarza Gminy. W dalszej części wypowiedzi
Radny odniósł się, że zastanawia się co dalej z jego mandatem jako Radnego, ponieważ Radny przyszedł
tu coś zrobić i przykro mu było kiedy na sesji absolutoryjnej znów się go atakuje. Pani Radna mówi
o dobrodziejstwie jakie nas spotkało ze strony Pana Wójta, że mamy piękną drogę , chodniki tak to
poprawiło jakość, tylko należało by to mądrze zrobić żeby odprowadzenie wody nie zalewało działek,
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najpierw trzeba było zrobić odwodnienie tak to eksperci do których się zwróciłem orzekli. Radny jako
przedstawiciel i społeczny działacz klubu Góra odniósł się, że Klub Sportowy w Nowej Górze miał być
zlikwidowany w 2015 roku, klub który był jednym z największych jeśli chodzi o ten teren, my mieliśmy
zawsze trudności nie mieliśmy dostępu do Stadionu sportowego w Staroźrebach były różne kłopoty
o których nie chce mówić, jednak uzyskaliśmy zgodę na wydzierżawienie terenu w Górze i zrobienie
boiska. W 2015 roku przystąpiono do likwidacji Klubu sportowego w Nowej Górze, młodzi ambitni chłopcy
pracujący na rzecz klubu obydwaj stracili pracę, natomiast było przerażenie jednego z mieszkańców, który
przyjechał na siatkówkę do Staroźreb i usłyszał, że tych dwóch nam się udało skasować, został nam
jeszcze Pawłowski i też go skasujemy i tak się stało 19 maja otrzymałem informacje o likwidacji
stanowiska pracy. Są to sprawy, które muszą dotrzeć do prokuratury w tym momencie wystąpiliśmy do
Regionalnej Izby Obrachunkowej, Posła Opioły i Wojewody Kozłowskiego i co się stało zrodził się
kuriozalny pomysł w głowach niektórych osób, żeby podstępem Pawłowskiego ściągnąć do Gminy
i podsunąć mu jakieś papiery na podpisanie, w tym czasie Mecenas Gminny poszedł do Starostwa
szukając jakiś dokumentów na Klub i na Pawłowskiego i tak się złożyło, że ja wracając z matury wstąpiłem
do Starostwa i zostałem tam poinformowany, że mecenas z Gminy szuka coś na Pana i na Klub. Ja chcę
dziś ten temat zamknąć i prawdopodobnie dam sobie spokój jako Radny bo nie może być takiej sytuacji,
że ja i moja rodzina jesteśmy atakowani w ten sposób w jaki to miało miejsce, wynajęliśmy prawnika, który
doradził mi, że nie mogę jechać do Gminy na spotkanie sam bo to jest ustawka ja nie wierzyłem, że coś
takiego ma miejsce w XXI wieku, tak się stało, że nie pojechałem na wyznaczone spotkanie do Gminy na
godz. 14.30 i wówczas zadzwoniła do mnie Pani Pawlik i Mecenas Gminny przedstawiając się powiedział
krótko „ Jak długo w tym gównie będziecie jeszcze rozrabiać, jak długo w tym gównie będziecie mieszać,
czy przyjeżdżasz Pan do Gminy podpisać stosowne papiery” wówczas powiedziałem, że do Gminy nie
przyjadę i żadnych papierów podpisywał nie będę. Następnie pojawiając się na sesji grudniowej i mówiąc
o rzeczach , które się zadziały wówczas Pan Wójt krzyczał, że stchórzyłeś nie przyjechałeś. Wójt nie
działał sam wraz z nim działali członkowie klubu „Świt” dwa kluby one powinni ze sobą współpracować ,
a nie zwalczać się. Nie chcę już wracać do tego Piłkarskiego Pokera 2 który miał miejsce 13 czerwca
2015 roku , bo o to podejrzewam, że Prokurator się zapyta. Natomiast w ubiegłym roku kiedy byłem
w Katalonii gdzie miałem spotkanie w tamtejszym parlamencie i miałem nadzieje, że ten etap już jest
zamknięty, zadzwonił do mnie Przewodniczący Rady Gminy i poinformował mnie, że Świtowcy skierowali
pismo, że coś się źle wyraziłem czy coś podobnego, wówczas Pan Przewodniczący odpowiedział na to
pismo, że każdy Radny ma prawo wypowiedzieć się w taki sposób jak uważa za stosowne. Dzisiejszym
spotkaniem chciałbym zamknąć etap tego najeżdżania bo nikomu z nas to nie jest potrzebne, wolę
dziesięć razy iść i popracować przy pomniku popracować, na boisku za kościołem, czy na parku, służyć
ludziom natomiast nie chciałbym więcej takich sytuacji jakie miały miejsce na sesji absolutoryjnej , bo to
powinno być święto, kwiaty i piękne miłe spotkanie. Ja przez panią Radną Kaźmirską byłem wysyłany do
psychiatry i na leczenie, wiele osób do mnie dzwoniło i pytało dlaczego Gmina z Urzędu nie podjęła
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działań to jest łamanie artykułu 212 kk jest to zniesławienie w miejscu publicznym. Przyszedłem tu by
służyć, żeby pokazać, że można coś zrobić bezinteresownie, Radny dodał, że próbowano mnie tu nawet
wplątać w to, że ja rozdmuchałem sprawę z Panem Markiem Ciećwierzem, że chciałem go pozbawić
pieniędzy, że wyszło to ode mnie. Kończąc wypowiedź Radny odniósł się, że chciałby z każdym
współpracować dla dobra Gminy i cieszyć się że idziemy do przodu, nawet jeśli zrezygnuję to na pewno
nie przestanę wspierać Wójta w tych działaniach i nie przestanie służyć ludziom, przykre że to dziś
musiałem Państwu powiedzieć ale musiałem ten etap zamknąć, iść do przodu i dalej się nie plątać
w żadne takie dyskusje, będzie klimat to będę służył tutaj jako Radny jeżeli zobaczę, że nadal są na mnie
ataki po prostu zrezygnuję bo godność i honor to jest to czym człowiek siebie obdarza.(Radny Pawłowski
po zakończeniu swojej wypowiedzi wyszedł z Sali)
Pani Ewa Piasecka (Radna Rady Gminy) – Odniosła się, że chciała odpowiedzieć Panu Pawłowskiemu,
ale Pan się zmył, mimo wszystko to co chciałam odpowiedzieć to powiem, Pan Pawłowski mówi
o szacunku chciałam zapytać Pana co dla niego oznacza słowo szacunek, bo do tej pory to on chyba
szanuje tylko siebie. Radny powiedział, że na dzisiejszej sesji chce zamknąć cały ten etap ale to on cały
czas do tego wraca, sesja absolutoryjna myślałam, że już wtedy mamy to za sobą, okazuje się, że nie,
jest kolejna sesja i kto jest wywoływany do tablicy znów Pani Piasecka. Odnośnie sesji absolutoryjnej to
chciałam powiedzieć Radnym, gościom, że po prostu wstydzę się za to, że musiałam się zniżyć do słów
Pana Pawłowskiego, bo to Pan Pawłowski zaczął mówić o gnoju, o gównie i ja te słowa zacytowałam
i w tej chwili jest mi wstyd, że się zniżyłam do tego poziomu, ponieważ ani sesja absolutoryjna, ani żadna
inna sesja nie jest miejscem na takie zachowania. Odnośnie wiersza samochwała w kącie stała jak
pamiętamy na poprzedniej sesji były podziękowania dla Pana Pawłowskiego za przygotowanie i 15
sierpnia uroczystości, Pan pawłowski przyjął podziękowania, ale dzisiaj co zrobił znów ja robiłem, ja
wpłaciłem pieniądze, więc nie wiem spodziewa się kolejnych podziękowań ode mnie na pewno nie
dostanie, uważam, że jeżeli Wójt podziękował to wystarczy. Obchody 15 listopada Radna chciała
powiedzieć Panu Pawłowskiemu powiedzieć, że każdy ma prawo świętować tak jak chce i jak uważa za
stosowne, to że mnie tam nie było mówię to z wielką odpowiedzialnością
Nie chciałam tam być , nie chciałam tego dnia świętować w towarzystwie Pana Pawłowskiego.
Pan Tomasz Karpiński (Radny Rady Gminy) – Odniósł się do słów Pana Pawłowskiego, bo te lata
2015, które nazwał tzw. Piłkarskim pokerem to z tego co dobrze pamiętam w tych latach byłem
zawodnikiem i działaczem klubu i to co Pan Pawłowski stwierdził, że nie ma współpracy, pod górkę
i powinna być współpraca, ale jak tu słyszymy atak jest tylko od strony tylko jednego klubu w stronę Świtu
Staroźreby. Odnośnie sprostowania, na którąś komisję Pan Stanisław Kapuściński doniósł wszystkie
dokumenty z Okręgowego Związku Piłki Nożnej, bo Pan Pawłowski stwierdził, że były jakieś trudności,
zresztą Państwo słyszeli na komisjach, że mieli trudności, że nie były otwierane boiska , mieli problem
z dostępem do szatni, Pan Stanisław Kapuściński doniósł dokumentację, która stwierdza, że wszystkie
mecze były punktualnie rozegrane, żaden mecz się nie opóźnił, do tej dokumentacji Sędziowie przekazują
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takie notatki, godzinę rozpoczęcia jeżeli jest opóźnienie do z jakiego powodu, wszystkie mecze były
punktualnie. Ponadto radny odniósł się do stwierdzenia, że działacze Świtu zwolnili dwóch pracowników,
którzy pracowali na Orlikach, z tego co wiem Orliki są czynne 10 lat i w ciągu tych 10 lat to tak naprawdę
chyba tylko ja zostałem zwolniony, została mi rozwiązana umowa w trakcie trwania bo to jest umowa
zlecenie i z tego co bardzo dobrze się orientuję umowa- zlecenie jest od marca do końca grudnia
i kolejnego roku można wystąpić o podpisanie umowy na kolejny rok i tu po prostu zostali inni kandydaci
to nie było zwolnienie. Jedna jedyna umowa, która została rozwiązana w ciągu tych 10 lat to była moja
umowa.
Pan Łukasz Kinalski (Przewodniczący Rady Gminy) – Podsumował, że zawsze szukajmy tego co by
nas łączyło , a nie dzieliło, każdy Radny bierze odpowiedzialność za swoje słowa, ma prawo wygłaszać
swoje, słowa, teorie i poglądy tutaj w sposób nieskrępowany. Mimo wszystko chciałbym, żebyśmy
podchodzili do tego trochę inaczej ale to jest jak widzę tylko mrzonka albo wręcz utopia.

Ad. 17

Zakończenie sesji.

Pan Łukasz Kinalski (Przewodniczący Rady Gminy) – Stwierdził wyczerpanie porządku obrad.
Zamknął XXXIV sesję Rady Gminy w Staroźrebach o godzinie 16.36 – Sesja trwała 36 minut.
Protokołowała:
Monika Palmowska

Przewodniczący obrad:
Łukasz Kinalski
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Staroźreby, 17 września 2020
Znak sprawy:ROSO.RG.0002.34.2020
Szanowni Państwo
Radni Gminy Staroźreby
Mieszkańcy Gminy Staroźreby
Zawiadamiam, iż na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
zwołuję na wniosek Wójta Gminy Staroźreby, XXXIV nadzwyczajną sesję Rady Gminy Staroźreby, na dzień
21 września 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 16.00 w sali GOK w Staroźrebach.
Porządek obrad:
1.

Otwarcie sesji, powitanie zgromadzonych, stwierdzenie kworum.

2.

Przyjęcie porządku obrad.

3.

Prezentacja, dyskusja i głosowanie nad:
a)

projektem uchwały Nr 177/XXXIV/2020 Rady Gminy Staroźreby z dnia 21 września 2020 r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr 81/XVII/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 2 października 2019 r. w sprawie
uchwalenia programu postępowania naprawczego Gminy Staroźreby (druk 1).

b)

projektem uchwały Nr 178/XXXIV/2020 Rady Gminy Staroźreby z dnia 21 września 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby (druk 2).

c)

projektem uchwały Nr 179/XXXIV/2020 Rady Gminy Staroźreby z dnia 21 września 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 (druk 3).

4.

Sprawy różne, wolne wnioski, zapytania publiczności.

5.

Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Łukasz Kinalski

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

