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Protokół Nr XXII/2016 

z XXII sesji Rady Gminy Stanisławów 

 w dniu 29 grudnia 2016r. 

 
 

XXII sesja Rady Gminy Stanisławów w dniu 29 grudnia 2016r. odbyła się 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Stanisławowie, trwała od godz. 15
00

 do godz. 19
20

. Obrady 

prowadziła Elżbieta Król Przewodnicząca Rady Gminy Stanisławów.             

 

W obradach udział wzięli: 

- Radni w liczbie 14 osób (nieobecna: Monika Uścińska),  

- Adam Sulewski Wójt Gminy,  

- Władysław Sędzielski Zastępca Wójta Gminy, 

- Jadwiga Będkowska Sekretarz Gminy, 

- Czesława Kaim Skarbnik Gminy, 

- Artur Olszewski Radca Prawny  

- Sołtysi, 

- Kierownicy jednostek organizacyjnych,   

- inne osoby zaproszone. 

Listy obecności w załączeniu do protokołu.  

 

Ad 1.  
Otwarcia XXII sesji dokonała Elżbieta Król Przewodnicząca Rady Gminy, która 

powitała wszystkie osoby przybyłe na sesję.  

 

Ad 2.  

Elżbieta Król Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek obrad. Następnie 

poinformowała, że na sali jest obecnych 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady 

wynoszącego 15 osób stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 

uchwał. Po czym zapytała czy Wójt Gminy, bądź Radni chcieliby wnieść zmiany do porządku 

obrad?  

Adam Sulewski Wójt Gminy zaproponował wprowadzenie do porządku obrad po pkt. 

16 dodatkowych punktów w brzmieniu:  

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Stanisławów z dnia 24 listopada 

2016r. nr XXI/173/2016 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Stanisławów na lata 2016-2023. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 

budżetowego 2016. 

19. Zajęcie stanowiska w sprawie zarzutów skargi mieszkańca Gminy w części dotyczącej 

Rady Gminy. 

 Po czym Przewodnicząca Rady Gminy przeprowadziła głosowanie nad zgłoszonymi 

propozycjami zmian w porządku obrad zgłoszonymi przez Wójta Gminy. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła powyższe propozycje zmian.  

  

Następnie  Przewodnicząca odczytała porządek obrad po zmianie.  

1. Otwarcie sesji Rady Gminy.  

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji. 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i zadań między sesjami. 
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5. Sprawozdanie przewodniczących stałych komisji Rady Gminy z prac Komisji 

między sesjami oraz zajęcie stanowiska Rady w sprawach wniosków Komisji, 

których tematów nie uwzględniono w porządku sesji.  

6. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2017 (druk nr 179):  

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej oraz ewentualnych autopoprawek 

Wójta, 

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 

budżetowej, 

c) odczytanie opinii i wniosków stałych komisji Rady Gminy Stanisławów, 

dotyczących projektu uchwały budżetowej, 

d) wysłuchanie stanowiska Wójta Gminy Stanisławów w sprawie opinii i wniosków 

przedłożonych przez komisje, 

e) dyskusja i głosowanie nad zgłoszonymi do projektu uchwały budżetowej, w tym 

wnioskami komisji i autopoprawkami Wójta, 

f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej 

7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2027 

(druk nr 180). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

w Gminie Stanisławów na rok 2017 (druk nr 181). 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków 

komunikacyjnych usytuowanych przy drodze krajowej nr 50 w miejscowości 

Rządza, gm. Stanisławów (druk nr 182). 

10. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntów w miejscowości 

Rządza, Stanisławów, Wólka Piecząca z przeznaczeniem na utworzenie nowej 

drogi gminnej (druk nr 183). 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016 (druk nr 184). 

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (druk nr 185). 

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (druk nr 186). 

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (druk nr 187). 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi (druk nr 188).  

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Stanisławów (druk nr 189).  

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Stanisławów z dnia 24 

listopada 2016r. nr XXI/173/2016 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu 

rewitalizacji Gminy Stanisławów na lata 2016-2023 

18. Podjęcie uchwał w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 

budżetowego 2016 

19. Zajęcie stanowiska w sprawie zarzutów skargi mieszkańca Gminy w części 

dotyczącej Rady Gminy. 

20. Zajęcie stanowiska w sprawie zarzutów skargi mieszkanki Gminy dotyczącej 

Rady Gminy. 

21. Zapytania i wolne wnioski. 

22. Zamknięcie obrad.  

Ad. 3        

Po otwarciu dyskusji w tym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy zapytała o uwagi 

do protokołu z XXI sesji.  

W związku z brakiem uwag do protokołu Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod 

głosowanie protokół z XXI sesji Rady Gminy.   

Rada Gminy 13 głosami ,,za”, przy 1 ,,wstrzymującym” przyjęła protokół z XXI sesji. 

Głosowało 14 Radnych obecnych na sali obrad. 
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Ad 4. 

               Otwierając dyskusję w tym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Wójta 

Gminy o zabranie głosu. 

Adam Sulewski Wójt Gminy, zabierając głos w pierwszej kolejności złożył 

sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na XXI sesji. Następnie przedstawił 

sprawozdanie z wykonania zadań między sesjami. 

 

- Została zakończona budowa drogi wraz z chodnikiem w Wólce Pieczącej. Inwestycja 

została rozliczona i czekamy na dotację. Wykonawca otrzymał kwotę o 85 tys. mniej niż 

wynikało z umowy w związku z karnymi odsetkami za nieterminowe wykonanie inwestycji.  

- Jeśli chodzi o ul. Polną w Stanisławowie została wybudowana nawierzchnia, po której 

można jeździć. Pozostałe prace, przede wszystkim porządkowe zostaną wykonane wiosną 

przyszłego roku.  

 Wójt przyznał, że zdaje sobie sprawę, że sytuacja na drogach jest ciężka. 

Poinformował, że drogi są sukcesywnie naprawiane, codziennie gminna ekipa jeździ i stara 

się naprawiać te drogi. Ostatnio została naprawiona ul. Dworska w Stanisławowie i drogi 

w Wólce Wybranieckiej. Podczas opadów deszczu wyszły sprawy melioracji, jest dużo do 

zrobienia. Jeśli chodzi o rowy, to wiosną przyszłego roku, tam gdzie się da zostaną wykopane 

rowy przy drogach. Jeżeli mieszkańcy będą mieli taką wolę, to będą mogli wycinać drzewa 

i krzewy z rowów przy drogach gminnych za zgodą Wójta. Mieszkańcy, jeżeli będą usuwać 

drzewa, będą mogli zabrać sobie wycięte drzewa pod warunkiem, że zabiorą również wycięte 

krzaki. Tam gdzie mieszkańcy sami nie będą chcieli tego robić, to pracownicy Urzędu Gminy 

będą się starali to robić. Od 1 stycznia 2017r. wchodzą w życie przepisy zmieniające zasady 

wydawania pozwoleń na wycinkę drzew. Będą spore ułatwienia, Wójt omówił, na jakie 

drzewa będzie konieczność uzyskania zezwolenia.   

- W ostatnich dniach została przeprowadzona akcja ,,Szlachetna Paczka” dzięki 

zaangażowaniu Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Beaty Wąsowskiej 48 

rodzin otrzymało pomoc o łącznej wartości ponad 150 tys. zł. Jest to trzeci wynik w woj. 

mazowieckim, jeśli chodzi o liczbę obdarowanych.        

 Radny Sylwester Bąkowski zabierając głos zapytał, jaka jest polityka Wójta na 

przyszłe miesiące, jeśli chodzi o zatrudnienie Zastępcy Wójta?   

 Adam Sulewski Wójt wyraził nadzieję, że p. Sędzielski będzie pracownikiem Urzędu 

Gminy, poinformował, że jest zadowolony z pracy P. Sędzielskiego, ponieważ Zastępca 

angażuje się w sprawy Gminy. Wójt przyznał, że ma nadzieję, że dalsza współpraca będzie 

się pomyślnie układać.   

 

Ad 5. 

W punkcie tym Przewodniczący Komisji złożyli sprawozdania z prac Komisji miedzy 

sesjami.  

- Dariusz Kraszewski Przewodniczący Komisji Budżetu, Planowania i Finansów złożył 

sprawozdanie z pracy Komisji między sesjami – załącznik nr 1 do protokołu. 

- Andrzej Kowalczyk Przewodniczący Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa złożył 

sprawozdanie z pracy Komisji między sesjami – załącznik nr 2 do protokołu. 

- Wiesław Szponar Przewodniczący Komisji Rewizyjnej złożył sprawozdanie z pracy Komisji 

między sesjami – załącznik nr 3 do protokołu. 

- Elżbieta Król Przewodnicząca Rady Gminy złożyła sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia 

komisji w dniu 5 grudnia 2016r. - załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad 6. 

Ad 6 a.  



4 

 

Po otwarciu dyskusji w tym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos 

Wójtowi Gminy. 

Adam Sulewski Wójt Gminy poinformował, że oprócz autopoprawki, którą Radni 

otrzymali wcześniej wprowadza jeszcze kolejną autopoprawkę do projektu uchwały 

budżetowej na 2017r. – treść autopoprawki stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Wójt 

poinformował, że Komisje na wspólnym posiedzeniu wnioskowały o obniżenie wydatków na 

Gminny Ośrodek Kultury o 100 000 zł i w związku z tym uwzględnił ten wniosek w swojej 

pierwszej autopoprawce. Po szczegółowej analizie uważa jednak, że nie jest to dobry pomysł, 

ponieważ takie działanie w znacznym stopniu ograniczyłoby działalność Ośrodka Kultury, 

nie wystarczyłoby na dotację oraz na finansowanie zawartych umów o pracę i kontraktu na 

działalność GOK. W związku z powyższym chciałby wycofać tę autopoprawkę. Żeby budżet 

się równoważył chciałby zmniejszyć o 100 000zł środki na zadania inwestycyjne w dz. 600 -  

drogi publiczne gminne. Po uwzględnieniu tej zmiany kwota na drogowe zadania 

inwestycyjne będzie wynosiła 491 500zł.   

Następnie Czesława Kaim Skarbnik Gminy poinformowała, że Wójt po rozpatrzeniu 

wniosków Komisji Budżetowej niektóre z nich uwzględnił, a niektóre uwzględnił nie w 

pełnej wysokości. Wnioski uwzględnione w całości i niepełnej wysokości Wójt wprowadza 

jako autopoprawkę do projektu budżetu. Następnie dodała, że Wójt wycofuje autopoprawkę 

dot. Gminnego Ośrodka Kultury i środki na ten cel pozostają takie jak Wójt zaproponował w 

pierwotnym projekcie budżetu. Żeby nie naruszać równowagi budżetu Wójt proponuje 

zmniejszenie środków na zadania inwestycyjne drogowe o 100 000zł. Dwa zadania 

inwestycyjne zostały już w budżecie określone, a na zwiększoną kwotę 81500 zł zadanie 

zostanie określone w trakcie realizacji budżetu. Wydatki bieżące na drogach zwiększa się 

o kwotę 18.500zł. Łącznie na drogi (inwestycje i bieżące utrzymania) jest zaplanowana kwota 

1 058 000zł. Skarbnik Gminy przyznała, że jest to duża kwota, ale tymi środkami należy 

rozsądnie gospodarować. Stwierdziła również, że pomysł zmniejszenia dotacji dla GOK i 

przeniesienia Gminnej Biblioteki Publicznej do budynku Gminnego Ośrodka Kultury 

spowoduje, że GOK przestanie działać. 

Ad 6 b. 

         Sylwester Bąkowski Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Wa.422.2016 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 

2016r. w sprawie:  

I. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stanisławów projekcie uchwały budżetowej na 

2017 rok,  

II. Opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2017rok – załącznik nr 6 do 

protokołu. 

Ad 6 c.  

Sylwester Bąkowski Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał wnioski Komisji 

Budżetu i Gospodarki do projektu budżetu Gminy na 2017r. – załącznik nr 7 do protokołu. 

Ad 6 d. 

Adam Sulewski Wójt Gminy oświadczył, że jest zdecydowanie przeciwny niektórym 

zmianom proponowanym przez Komisje, ponieważ jest to niezgodne z prawem. Została 

podpisana umowa na budowę hali i Gmina musi się z tego wywiązać. Nie można nie zapłacić 

Wykonawcy, który znacznie wybiega poza harmonogram rzeczowo-finansowym. Wójt 

przyznał, że jest za adaptacją pomieszczeń w Gimnazjum na potrzeby przedszkola, ale nie 

musi to być od razu kwota 500 000zł. Takim postępowaniem Radni narażają Wójta na 

dyscyplinę finansów publicznych i Urząd Gminy na kontrolę Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. Wójt stwierdził, że jest to niepoważne. Niezabezpieczenie pełnej kwoty na 

zapłatę za budowę hali sportowej w Pustelniku i nie zapłacenie firmie w terminie może 

doprowadzić Wykonawcę do bankructwa, ponieważ zaciągnął kredyt w związku z tą 

inwestycją. Wracając do wniosków Komisji Wójt stwierdził, że Gminy nie stać na kolejny 

projekt kanalizacji, ponieważ na jego realizację nie otrzyma dofinansowania ze względu na 
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niekorzystne współczynniki RLM. Cały obszar aglomeracji został już skanalizowany. Będzie 

to kolejny projekt, który ,,pójdzie” na półkę, na co Gminy nie stać. Wójt zauważył, że poszedł 

na kompromis i wprowadził autopoprawki związane z wnioskami Komisji, a grupa Radnych 

upiera się przy swoim, nie chce się porozumieć i iść na żadne ustępstwa. Jeżeli budżet 

zostanie uchwalony zgodnie z wnioskami Komisji, to Wojewoda może uchylić uchwałę 

budżetową w całości, ponieważ nie będzie zabezpieczonych środków na podpisaną umowę, 

z której Gmina musi się wywiązać. Wójt jeszcze raz podkreślił, że jest przeciwny poprawkom 

proponowanym przez Komisję. 

Artur Olszewski Radca Prawny dodał, że zgodnie z podpisaną umową na budowę hali 

sportowej w Pustelniku i harmonogramem rzeczowo-finansowym, w uchwale budżetowej 

musi zostać zabezpieczona pełna kwota wynikającą z umowy. Nie jest dopuszczalna sytuacja, 

żeby była podpisana umowa bez zabezpieczenia środków, ponieważ grozi to dyscypliną 

finansów publicznych. Radca przyznał, że w jego ocenie, z punktu formalno-prawnego 

przesuwanie kwoty 500 000 zł do Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejny rok, na 

zadanie, które zostanie zrealizowane w 2017r. jest niedopuszczalne. Rada Gminy może 

uchwalić uchwałę budżetową z uwzględnieniem wniosków komisji, ale istnieje obawa, że 

w tej sytuacji Wojewoda lub Regionalna Izba Obrachunkowa mogą ją zakwestionować.  

Następnie głos zabrała Hanna Zielińska Sołtys Stanisławowa, która zawnioskowała 

o zapewnienie w budżecie Gminy na 2017r. środków na zimowe sypanie ulic piaskiem i solą. 

Te prace powinna wykonywać profesjonalna firma, nie może być tak, że pracownicy Urzędu 

Gminy jeżdżą samochodem i sypią ulice piaskiem. P. Zielińska stwierdziła, że w Urzędzie 

Gminy nie ma do kogo zwrócić się w sprawie dróg. Najbardziej kompetentną osobą w tym 

referacie jest p. Magdalena Kubuj, która załatwi każdą sprawę.  

Janina Weselińska Sołtys wsi Cisówka zauważyła, że w sprawie dróg kompetentnymi 

osobami jest również Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Zastępca Wójta. Jeśli 

chodzi o Gminną Bibliotekę, to jej miejsce jest w szkole. Jeżeli biblioteka zostanie 

przeniesiona do GOK, to w tym budynku nie będzie już miejsca na jakąkolwiek działalność. 

Zapytała czy Rada chce doprowadzić do tego, żeby Wójt był tylko do reprezentacji.  

Józef Rek Sołtys wsi Retków zapytał, czym Rada Gminy kierowała się, że nie 

przeznaczyła żadnych środków na dokończenie budowy drogi w Retkowie. Mieszkańcy 

zgodzili się na oczyszczalnię a w zamian nie dostali nic. Czy Rada gminy w żaden sposób nie 

może wygospodarować środków na dokończenie drogi? Kanalizacja została zakończona, 

a drogi nadal nie ma. Gmina co roku buduje jakiś odcinek drogi, a Retkowa nie bierze pod 

uwagę, choć Wójt obiecywał, że droga zostanie dokończona. 

Adam Sulewski Wójt wyjaśnił, że gmina wydała ponad 2 mln zł na kanalizację, ale nie 

wszyscy właściciele nieruchomości są podłączeni. Wójt poinformował, że w rozmowie 

obiecywał drogę, ale dopiero po podłączeniu wszystkich mieszkańców do kanalizacji, 

a p. Sołtys odparł, że mieszkańcy nie chcieli kanalizacji. 

P. Rek stwierdził, że mieszkańcy są niezadowoleni z faktu, że zostały zmienione 

zasady budowy i odpłatności za przyłącza kanalizacyjne. Ludzie bulwersują się, że muszą na 

własny koszt wykonać projekt ,,przyłącza” do budynku, chociaż zapłacili już za projekt 

i wykonanie przyłącza do pierwszej studzienki na posesji.  

Adam Sulewski Wójt wyjaśnił, że projektant wykonał projekt do każdej posesji, 

a teraz właściciele muszą wykonać i zinwentaryzować instalację wewnętrzną łączącą 

z przyłączem i muszą się liczyć z kosztami. 

Leonard Zdanowicz poruszył sprawę rewitalizacji centrum Stanisławowa, 

i poinformował, że najprawdopodobniej w 2017r. będą środki na dofinansowanie zadań z tego 

zakresu. Dlatego też Rada Gminy powinna zaplanować środki na ten cel w budżecie. 

P. Zdanowicz zaapelował, aby Rada zaplanowała jakieś środki na przedszkole 

w Stanisławowie. Adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum jest dobrym rozwiązaniem, ale nikt 

nie wie w tej chwili na pewno czy Gimnazja zostaną zlikwidowane. W szkole nie ma 

porządnej stołówki, więc dobrze byłoby wybudować chociaż łącznik, żeby dzieci nie musiały 
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wychodzić na zewnątrz idąc na obiad. P. Zdanowicz skrytykował również pomysł 

przeniesienia Gminnej Biblioteki do GOK. Zaapelował do radnych, aby spróbowali 

przeznaczyć jakieś środki na rewitalizację centrum Stanisławowa i na przedszkole. 

Radny Zygmunt Ochman wyjaśnił, że w pierwszej wersji projektu nie było żadnych 

środków na rewitalizację, ale grupa Radnych zgłosiła wniosek o przeznaczenie kwoty 50 tys. 

zł na ten cel. Radny przyznał, że intencją Radnych jest, żeby ta inwestycja została zakończona 

w 2019r. Wnioskowanie o 500 tys. zł na adaptację pomieszczeń w Gimnazjum 

z przeznaczeniem na przedszkole było podyktowane potrzebą wyprowadzenia dzieci ze 

śmierdzącego budynku. Dyskusja o bibliotece i Gminnym Ośrodku Kultury nie jest dyskusją 

na ten budżet i na ten moment, nie ma takich zapisów we wnioskach Komisji dot. zmiany 

projektu budżetu na 2017r. Na chwilę obecną nie ma tematu przeniesienia biblioteki. 

Stołówka i kuchnia na razie pozostaną w dotychczasowym budynku. Propozycja Wójta 

Gminy była taka, żeby zrobić kolejny projekt przedszkola, a dzieci dalej przebywałyby w 

śmierdzącym budynku. Nawet jeżeli gimnazja nie zostaną zlikwidowane, to w tym budynku 

są pomieszczenia do wykorzystania. Najpierw jednak Radni chcieliby znać opinię eksperta 

czy pomieszczenia da się zaadoptować na przedszkole.   

Radny Dariusz Kraszewski stwierdził, że dziwi się niekonsekwencji niektórych 

Radnych. Przyznał, że bardzo ceni to, co przygotowała grupa Radnych, ale jest kwestia 

odpowiedzialności za wcześniej podjęte decyzje. Jeżeli umowa na budowę hali została 

podpisana, to należy zabezpieczyć środki na ten cel. Przyznał, że w pełni zgadza się, że 

przedszkole musi być, ale niekoniecznie musi być realizowane zgodnie z projektem, jakim 

Gmina dysponuje. Pomieszczenia w Gimnazjum powinny zostać zaadoptowane, ale docelowo 

powinien zostać zrobiony projekt rozbudowy. Optymalny termin przeniesienia przedszkola do 

Gimnazjum, to wrzesień 2018 roku. Radny zauważył, że w 2018 i 2019r. brak jest 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej środków na przedszkole. Należy rozsądnie podchodzić 

do budżetu, ale w WPF środki na ten cel powinny być wpisane. Natomiast obcinanie środków 

na halę jest niepoważne. Radny przyznał też, że nie przypomina sobie tematu drogi 

w Retkowie, ale jest za tym, żeby w 2018r. tę drogę dokończyć. Jeśli chodzi o rewitalizację, 

to środków wcześniej nie było zaplanowanych, ponieważ w 2016r. pieniądze będą 

niewykorzystane i przeszłyby na 2017r. Następnie wracając do sprawy przedszkola w 

Stanisławowie stwierdził, że należy jasno powiedzieć, że w kolejnych latach w budżecie 

muszą znaleźć się środki na przedszkole. W 2017r. do półrocza muszą zostać zamknięte prace 

projektowe, żeby jak najszybciej móc ruszyć z pracami budowlanymi. 

Po czym Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła 15 minutową przerwę w obradach. 

Ad 6 e.   

Po wznowieniu obrad po przerwie głos zabrał Radny Zygmunt Ochman, który 

zapewnił, że Radni będą się starali podejmować racjonalne decyzje, które nie będą narażać 

Gminy na problemy finansowe i wnioski Komisji w tym kierunku zmierzają, żeby przy 

niewielkich środkach zrealizować coś co jest bardzo ważne w przyszłym roku do 

zrealizowania. Staraliśmy się skonstruować poprawki tak, żeby nie wydać więcej niż 

zaoszczędziliśmy. Chcielibyśmy podtrzymać te poprawki i tym sposobem uniknąć 

zwiększenia deficytu. W wyniku poprawek deficyt nie został zwiększony, zostało jeszcze 

zaoszczędzone 50 000 zł. Pan Wójt do części tych poprawek odniósł się, do części nie. Rada 

chciałaby dziś uchwalić budżet, aby nie narażać Gminy na problemy. Nadal, w kilku 

kwestiach mamy odmienne zdanie niż p. Wójt. Żeby jednak nie narażać Wójta Gminy na 

konieczność renegocjowania podpisanej umowy na budowę hali w Pustelniku, to po nowym 

roku wrócimy do prac nad budżetem i jeżeli zajdzie taka potrzeba, to znajdziemy brakujące 

środki na halę w Pustelniku.  

Po zakończeniu dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że podda pod 

głosowanie wnioski komisji i autopoprawki Wójta.  

Radca Prawny stwierdził, że autopoprawek Wójta nie głosuje się. 
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Sylwester Bąkowski zauważył, że uchwała w sprawie procedury budżetowej 

przewiduje głosowanie nad autopoprawkami Wójta. 

Wobec powyższego Radca Prawny przyznał, że w tej sytuacji autopoprawki należy 

głosować.  

Zmniejszenia wydatków. 

1. Autopoprawka Wójta i wniosek Komisji - Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050 – Budowa 

przyłączy gazowych wraz z wyminą instalacji CO i termomodernizacją w budynku 

mieszkalnym przy Ośrodku Zdrowia w Stanisławowie, zmniejszenie wydatku 

o 220 000zł.Wykreślić zadanie. Źródła finansowania; 70 000zł ze środków własnych 

i 150 000zł z pożyczki z WFOŚiGW. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.  

2. Autopoprawka Wójta - W dz. 750 rozdz. 75023 §4010 – wynagrodzenia pracowników 

Urzędu Gminy – zmniejszyć wydatek  o 30.000 zł.   

W głosowaniu oddano 6 głosów ,,za” i 8 ,,przeciw”. Wniosek upadł. 

3. Wniosek Komisji - W dz. 750 rozdz. 75023 – Urzędy gmin - zmniejszyć o 50.000 zł 

kwotę na wynagrodzenia pracowników. Źródło finansowania – środki własne.  

  Wniosek został przyjęty 10 głosami ,,za” przy 4 ,,przeciw”.  

4. Autopoprawka Wójta i wniosek Komisji - W dz. 750 rozdz. 75023 § 6050 – 

Przebudowa i remont budynku urzędu gminy w Stanisławowie - zmniejszyć kwotę 

z 460.000 zł na 330.000 zł. Źródło finansowania – środki własne. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

5. Autopoprawka Wójta i wniosek Komisji – zmniejszenie o 100 000zł wydatku w dz. 

754 rozdz. 75412 § 6060 na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP 

w Stanisławowie. Źródło finansowania – pożyczka z WFOŚiGW. 

Likwidacja tego zadania w związku z brakiem finansowania ze środków 

zewnętrznych. 

 Wniosek został przyjęty 13 głosami ,,za” przy 1 ,,przeciw”.  

6. Autopoprawka Wójta - W dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 - Budowa hali sportowej 

w miejscowości Pustelnik - zmniejszyć kwotę z 3.000.000 zł na 2.950.000 zł.  

W głosowaniu oddano 5 głosów ,,za” przy 9 ,,przeciw”. Wniosek upadł. 

7. Wniosek Komisji - W dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 - Budowa hali sportowej 

w miejscowości Pustelnik - zmniejszyć kwotę z 3.000.000 zł na 2.500.000 zł. 

Brakującą do zakończenia inwestycji kwotę 500.000 zł zaplanować w WPF na rok 

2018. Źródło finansowania – środki własne. 

Wniosek został przyjęty 9 głosami ,,za” przy 5 ,,przeciw”. 

8. Autopoprawka Wójta W dz. 801 rozdz. 80101 § 6050– Rozbudowa-przebudowa 

szkoły w Ładzyniu - rozpoczęcie prac projektowych zmniejszyć wydatek o 1 500 zł. 

Wycofuje się to zadanie z realizacji w roku 2017 i przenosi się realizacje na lata 

następne. 

W głosowaniu oddano 13 ,,przeciw” i 1 ,,wstrzymujący”. Wniosek upadł. 

9. Wniosek Komisji - W dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 wykreślić zadanie – Rozbudowa-

przebudowa szkoły w Ładzyniu - rozpoczęcie prac projektowych. Źródło 

finansowania – środki własne. 

Wniosek został przyjęty 9 głosami ,,za” przy 4 ,,przeciw” i 1 ,,wstrzymującym”. 

10. Autopoprawka Wójta – W dz. 801 rozdz. 80110 zmniejsza się o 48 500zł wydatek na 

wynagrodzenia i pochodne w gimnazjum (35 000zł wynagrodzenia, 13 500zł składki 

na ubezpieczenia społeczne). 

 Wniosek został przyjęty jednogłośnie.  

11. Wniosek Komisji - W dz. 921, rozdz. 92109 § 2480 zmniejszyć o 100.000 zł dotację 

dla Gminnego Ośrodka Kultury. Źródło finansowania – środki własne. 

Wniosek został przyjęty 9 głosami ,,za” przy 4 ,,przeciw” i 1 ,,wstrzymującym”. 
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12. Autopoprawka Wójta – W dz. 921, rozdz. 92195 § 4800 zmniejszyć o 10.000 zł 

wydatek na finansowanie i dofinansowanie imprez kulturalnych na terenie gminy. 

W głosowaniu oddano 4 głosy ,,za”, 9 ,,przeciw” i 1 ,,wstrzymujący”. Wniosek upadł. 

13. Wniosek Komisji - w dz. 921 rozdz. 92195- Pozostała działalność - zmniejszyć kwotę 

z 54.595,74zł  na 34.595,74 zł. Źródło finansowania – środki własne. 

Wniosek został przyjęty 9 głosami ,,za” przy 4 ,,przeciw” i 1 ,,wstrzymującym”. 

Zwiększenia wydatków. 

1. Autopoprawka Wójta – Dz. 10 rozdz. 01010 §6050 – przebudowa stacji uzdatniania 

wody w Sokólu gm. Stanisławów – zwiększenie wydatku o 250 000zł. Źródło 

finansowania pożyczka z WFOŚiGW. 

Czesława Kaim Skarbnik Gminy wyjaśniła, że 250 000 zł było planowane 

z WFOŚiGW jako pożyczki: 150 000zł na budowę przyłączy gazowych wraz 

z wyminą instalacji CO i termomodernizacją w budynku mieszkalnym przy Ośrodku 

Zdrowia w Stanisławowie oraz 100 000zł na dofinansowanie zakupu samochodu 

strażackiego dla OSP w Stanisławowie. Żeby zachować równowagę budżetu Wójt 

Gminy proponuje o tę kwotę zwiększyć wydatki na SUW. 

W głosowaniu oddano 5 głosów ,,za” 9 ,,przeciw”. Wniosek upadł. 

2. Autopoprawka Wójta – Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 –Remont dróg gminnych – 

zwiększenie wydatku o 18 500 zł na bieżące utrzymanie dróg  

W głosowaniu oddano 5 głosów ,,za” 9 ,,przeciw”. Wniosek upadł. 

3. Autopoprawka Wójta – Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 Budowa dróg gminnych – 

zwiększenie wydatku o 81 500zł. Źródło finansowania - środki własne. 

 W głosowaniu oddano 5 głosów ,,za” 9 ,,przeciw”. Wniosek upadł. 

4. Wniosek Komisji – W dz. 600 rozdz. 60016 zwiększyć wydatek o kwotę 200.000 zł 

na bieżące utrzymanie dróg i budowę nowych odcinków dróg – wykonanie projektu 

dalszego odcinka drogi Lubomin-Goździówka. Źródło finansowania - środki własne.  

Wniosek został przyjęty 10 głosami ,,za”, przy 4 przeciw. 

5. Autopoprawka Wójta – w Dz. 801 rozdz. 80104 Adaptacja pomieszczeń w budynku 

gimnazjum dla potrzeb przedszkola w Stanisławowie – zwiększenie wydatku 

o 200 000 zł. Wprowadzenie nowego zadania realizowanego w roku 2017 i 2018. 

 W głosowaniu oddano 5 głosów ,,za” 9 ,,przeciw”. Wniosek upadł. 

6. Wniosek Komisji – w Dz. 801 rozdz. 80104 Adaptacja pomieszczeń w budynku 

gimnazjum dla potrzeb przedszkola w Stanisławowie – zwiększenie wydatku 

o 500 000  zł. Wprowadzenie nowego zadania realizowanego w roku 2017 i 2018. 

Źródło finansowania - środki własne. 

Wniosek został przyjęty 9 głosami ,,za” przy 4 ,,przeciw” i 1 ,,wstrzymującym”. 

7. Autopoprawka Wójta – dz. 900, rozdz. 90095 § 6050 Rewitalizacja centrum 

Stanisławowa - dostosowanie projektu budowy parkingów – zwiększenie wydatku 

o 30 000 tys. zł wprowadzenie kontynuacji zadania wieloletniego. 

 W głosowaniu oddano 5 głosów ,,za” 9 ,,przeciw”. Wniosek upadł. 

8. Wniosek Komisji – dz. 900, rozdz. 90095 § 6050 Rewitalizacja centrum Stanisławowa 

- dostosowanie projektu budowy parkingów – zwiększenie wydatku o 50 000 tys. zł na 

dokończenie prac projektowych rewitalizacji centrum Stanisławowa. Źródło 

finansowania - środki własne. 

Wniosek został przyjęty 9 głosami ,,za” przy 5 ,przeciw”. 

9. Autopoprawka Wójta – dz. 926 rozdz. 92605 § 2830 Dotacja celowa na zadanie 

z zakresu sportu – zwiększenie dotacji o 10 000 zł na zadania z zakresu sportu. 

 W głosowaniu oddano 5 głosów ,,za” 9 ,,przeciw”. Wniosek upadł. 
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10. Wniosek Komisji - dz. 926 rozdz. 92605 § 2830 Dotacja celowa na zadanie z zakresu 

sportu – zwiększenie dotacji o 20 000 zł dla Klubu Sportowego ,,Tęcza”. Źródło 

finansowania - środki własne. 

Wniosek został przyjęty 9 głosami ,,za” przy 2 ,,przeciw” i 3 ,,wstrzymujących”. 

11. Wniosek Komisji - Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej wybranej wsi lub kilku 

wsi – zwiększenie wydatku o 100 000zł. Źródło finansowania - pożyczka 

z WFOŚiGW. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że Rada próbuje zwiększyć środki z pożyczki 

z WFOŚiGW, ale na to zadanie Gmina nie otrzyma pożyczki w WFOŚiGW, ponieważ 

w przypadku projektu nie będzie efektu ekologicznego. 

W związku z tym Radny Dariusz Kraszewski zapytał czy to nie będzie 

zwiększenie deficytu?   

Wniosek został przyjęty 9 głosami ,,za” przy 5 przeciw. 

12. Wniosek Komisji – Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 

– zwiększenie wydatku o 100 000 zł. Źródło finansowania – środki własne. 

Wniosek został przyjęty 12 głosami ,,za” przy 2 wstrzymujących. 

13. Wniosek Komisji - Sfinansowanie remontu garaży OSP w Stanisławowie – 

zwiększenie wydatku o 100 000zł. Źródło finansowania – pożyczka z WFOŚiGW. 

Wniosek został przyjęty 12 głosami ,,za” przy 2 wstrzymujących.  

Czesława Kaim Skarbnik Gminy poinformowała, że po wprowadzeniu zmian do 

projektu budżetu Gminy budżet się nie bilansuje.  

Elżbieta Król Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że zgodnie 

z wyliczeniami Radnych jest jeszcze 100 000zł różnicy.   

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła 10 minutową przerwę w obradach celem 

policzenia kwot wydatków i dochodów.  

W trakcie przerwy sale obrad opuścił Radny Krzysztof Grula pomniejszając tym 

samym liczbę Radnych obecnych na sali obrad do 13 osób.  

Podczas przerwy w obradach uzgodniono, że Skarbnik Gminy dostosuje uchwałę 

budżetową do wniosków zmieniających budżet, przyjętych na sesji. 

Po wznowieniu obrad po przerwie Radny Sylwester Bąkowski zgłosił wniosek 

o głosowanie uchwały bez czytania jej treści. 

Wniosek został przyjęty 10 głosami ,,za” przy 3 ,,wstrzymujących. 

Rada Gminy 9 głosami ,,za” przy 4 przeciw podjęła Uchwałę Budżetową Gminy 

Stanisławów na rok 2017 Nr XXII/178/2016, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Głosowało 13 Radnych obecnych na sali obrad.  

 

Ad 7.  

Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał Adam Sulewski Wójt Gminy, który 

poinformował, że w związku z uchwaleniem budżetu na 2017r. ze zmianami 

zaproponowanymi przez grupę Radnych należy zmienić również Wieloletnią Prognozę 

Finansową na lata 2017-2027. Z WPF w 2017 r. musi zostać wykreślone zadanie dot. 

rozbudowy szkoły w Ładzyniu.  

Następnie Czesława Kaim Skarbnik Gminy omówiła zmiany, jakie należy wprowadzić 

do WPF w związku ze zmianami wprowadzonymi do projektu uchwały budżetowej.  

Po czym Radny Sylwester Bąkowski wniósł o przegłosowanie projektu uchwały ze 

zmianami. 

Rada Gminy 10 głosami ,,za”, przy 3 ,,wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr 

XXII/179/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2027, która 

stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Głosowało 13 Radnych obecnych na sali obrad. 
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Ad 8. 

 Po otwarciu dyskusji, Przewodnicząca Rady Gminy, poprosiła o zabranie głosu 

p. Beatę Wąsowską. 

 Beata Wąsowska omówiła cele Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stanisławów na rok 

2017. Poinformowała również, że realizacja programu nastąpi ze środków własnych Gminy.  

 Radny Sylwester Książek zapytał czy Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych prowadzi działania uświadamiające osoby korzystając z pomocy, żeby zbierali 

butelki i sprzątali po sobie? 

Beata Wąsowska powiedziała, że jedyne działania, jakie komisja może podjąć wobec 

osób uzależnionych, to zmotywowanie ich do leczenia.  

Radny Sylwester Książek stwierdził, że chodziło mu o pójście komisji w teren. 

Po czym Radny Zygmunt Ochman zgłosił wniosek o głosowanie projektu uchwały bez 

czytania jego treści. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 13 Radnych obecnych na sali obrad. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXII/180/2016 w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stanisławów na rok 2017, która stanowi załącznik nr 

10 do protokołu. Głosowało 13 Radnych obecnych na sali obrad. 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że przy uchwalanie WPF nie 

została odczytana opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2017- 2027. Dodała, że opinia jest pozytywna – załącznik nr 11 do 

protokołu. 

 

Ad 9. 

 Z uwagi na brak chętnych do dyskusji nad  projektem uchwały w sprawie wskazania 

wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych usytuowanych przy drodze 

krajowej nr 50 w miejscowości Rządza, gm. Stanisławów dyskusji Radny Piotr Matusik 

wniósł o głosowanie projektu uchwały bez czytania jego treści.  

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 13 Radnych obecnych na sali obrad.   

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXII/181/2016 w sprawie wskazania 

wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych usytuowanych przy drodze 

krajowej nr 50 w miejscowości Rządza, gm. Stanisławów, która stanowi załącznik nr 12 do 

protokołu. Głosowało 13 Radnych obecnych na sali obrad. 

 

Ad 10. 

 W związku z brakiem dyskusji nad projektem uchwały  w sprawie nieodpłatnego 

nabycia gruntów w miejscowości Rządza, Stanisławów, Wólka Piecząca z przeznaczeniem na 

utworzenie nowej drogi gminnej Radny Zygmunt Ochman zgłosił wniosek o głosowanie 

projektu uchwały bez czytania jego treści.  

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 13 Radnych obecnych na sali obrad.   

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXII/182/2016 w sprawie 

nieodpłatnego nabycia gruntów w miejscowości Rządza, Stanisławów, Wólka Piecząca z 

przeznaczeniem na utworzenie nowej drogi gminnej, która stanowi załącznik nr 13 do 

protokołu. Głosowało 13 Radnych obecnych na sali obrad. 

 

Ad 11. 

 W związku z brakiem dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie 

Gminy na rok 2016 Radny Zygmunt Ochman zgłosił wniosek o głosowanie projektu uchwały 

bez czytania jego treści.  

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 13 Radnych obecnych na sali obrad. 
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Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXII/183/2016 w sprawie zmian 

w budżecie Gminy na rok 2016, która stanowi załącznik nr 14 do protokołu. Głosowało 13 

Radnych obecnych na sali obrad. 

 

Ad 12. 

 Otwierając dyskusję w tym punkcie, Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że 

skargą mieszkańca Gminy zajmowała się Komisja Rewizyjna, która uznała ją za bezzasadną. 

 Po czym Radna Agata Tabor zgłosiła wniosek o głosowanie projektu uchwały bez 

czytania jego treści.  

Wniosek został przyjęty 11 głosami ,,za”, przy 1 ,,wstrzymującym” i 1 ,,przeciw”. 

Głosowało 13 Radnych obecnych na sali obrad.   

Rada Gminy 11 głosami ,,za”, przy 1 ,,wstrzymującym” i 1 ,,przeciw” podjęła 

uchwałę Nr XXII/184/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy na działania 

Wójta Gminy, która stanowi załącznik nr 15 do protokołu. Głosowało 13 Radnych obecnych 

na sali obrad. 

 

Ad 13. 

 Otwierając dyskusję w tym punkcie, Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że 

skargą mieszkanki Gminy zajmowała się Komisja Rewizyjna, która uznała ją za bezzasadną.  

 Po czym Radny Sylwester Bąkowski zgłosił wniosek o głosowanie projektu uchwały 

bez czytania jego treści.  

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 12 Radnych obecnych na sali obrad.   

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXII/185/2016 w sprawie rozpatrzenia 

skargi, która stanowi załącznik nr 16 do protokołu. Głosowało 11 Radnych obecnych na sali 

obrad. 

 

Ad 14.  

 W związku z brakiem dyskusji, Radny Piotr Matusik zgłosił wniosek o głosowanie 

projektu uchwały bez czytania jego treści.  

Wniosek został przyjęty 10 głosami ,,za” przy 1 ,,wstrzymującym”. Głosowało 11 

Radnych obecnych na sali obrad.   

Rada Gminy głosami jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXII/186/2016 w sprawie 

rozpatrzenia skargi, która stanowi załącznik nr 17 do protokołu. Głosowało 11 Radnych 

obecnych na sali obrad. 

 

Ad 15. 

 Radny Sylwester Bąkowski zgłosił wniosek o głosowanie projektu uchwały bez 

czytania jego treści.  

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 11 Radnych obecnych na sali obrad.   

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXII/187/2016 w sprawie przekazania 

skargi, która stanowi załącznik nr 18 do protokołu. Głosowało 11 Radnych obecnych na sali 

obrad. 

 

 

Ad 16.  

 Po otwarciu dyskusji w tym punkcie nie było chętnych do zabrania głosu. W związku 

z powyższym Radny Andrzej Kowalczyk zgłosił wniosek o głosowanie projektu uchwały bez 

czytania jego treści.  

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 12 Radnych obecnych na sali obrad.   

Rada Gminy głosami 11 głosami ,,za” przy 1 ,,wstrzymującym” podjęła uchwałę 

Nr XXII/188/2016 w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
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Stanisławów, która stanowi załącznik nr 19 do protokołu. Głosowało 12 Radnych obecnych 

na sali obrad. 

 

Ad 17. 

 Po otwarciu dyskusji w tym punkcie Jadwiga Będkowska Sekretarz Gminy 

poinformowała, że projekt uchwały został przygotowany z uwagi na to, że Nadzór Prawny 

zasugerował zmianę uchwały, ponieważ w podstawie prawnej był drobny błąd. 

 Radny Sylwester Bąkowski zgłosił wniosek o głosowanie projektu uchwały bez 

czytania jego treści.  

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 12 Radnych obecnych na sali obrad.   

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXII/189/2016 zmieniającą uchwałę 

Rady Gminy Stanisławów z dnia 24 listopada 2016r. nr XXI/173/2016 w sprawie przyjęcia 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stanisławów na lata 2016-2023, która stanowi 

załącznik nr 20 do protokołu. Głosowało 12 Radnych obecnych na sali obrad. 

 

Ad 18. 

 Radny Sylwester Bąkowski zgłosił wniosek o głosowanie projektu uchwały bez 

czytania jego treści.  

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 12 Radnych obecnych na sali obrad. 

  Radny Zygmunt Ochman poprosił Skarbnik Gminy o omówienie projektu uchwały. 

 Czesława Kaim Skarbnik Gminy poinformowała, że w dniu dzisiejszym odbył się 

odbiór zagospodarowania terenu wokół remizy OSP w Pustelniku, jednak z uwagi na usterki, 

które mają zostać usunięte do 5 stycznia 2017r. inwestycja nie może zostać rozliczona 

w 2016r. W związku z tym musi zostać podjęta uchwała o niewygasających wydatkach 

z upływem roku budżetowego 2016 dotycząca środków na realizację w pełni tego zadania. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXII/190/2016 w sprawie wykazu 

wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016, która stanowi załącznik nr 

21 do protokołu. Głosowało 12 Radnych obecnych na sali obrad. 

 

Ad 19.  

 Po otwarciu dyskusji w tym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że 

Rada Gminy musi zająć stanowisko w sprawie zarzutów skargi mieszkańca Gminy w części 

dotyczącej Rady Gminy. 

 Adam Sulewski Wójt Gminy wyjaśnił, że na prośbę Wojewody został przygotowany 

projekt stanowiska, którym zajmowały się Komisje. Komisje przychyliły się do jego treści.  

 Radny Zygmunt Ochman zgłosił wniosek o głosowanie projektu stanowiska bez 

czytania jego treści. 

 Wniosek został przyjęty 11 głosami ,,za” przy 1 ,,wstrzymującym”. Głosowało 12 

Radnych obecnych na sali obrad.   

Rada Gminy 11 głosami ,,za” przy 1 ,,wstrzymującym” przyjęła stanowisko w sprawie 

odpowiedzi na pismo Nr LEX-I.1410.53.2016.MZ Wojewody z dnia 6 grudnia 2016r., które 

stanowi załącznik nr 22 do protokołu. Głosowało 12 Radnych obecnych na sali obrad.   

 

Ad 20.  

 Po otwarciu dyskusji w tym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że 

Rada Gminy musi zająć stanowisko w sprawie zarzutów skargi mieszkanki Gminy, 

dotyczącej Rady Gminy. 

 Adam Sulewski Wójt Gminy poinformował, że projekt tego stanowiska także był 

omawiany przez Komisje Rady Gminy w związku z pismem Wojewody. Komisje 

zaakceptowały treść projektu stanowiska. 

 Radny Sylwester Bąkowski zgłosił wniosek o głosowanie projektu stanowiska bez 

czytania jego treści. 
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 Wniosek został przyjęty 11 głosami ,,za” przy 1 ,,wstrzymującym”. Głosowało 12 

Radnych obecnych na sali obrad.   

Rada Gminy 11 głosami ,,za” przy 1 ,,wstrzymującym” przyjęła stanowisko w sprawie 

odpowiedzi na pismo Nr LEX-I.1410.51.2016.MZ Wojewody z dnia 9 listopada 2016r., które 

stanowi załącznik nr 23 do protokołu. Głosowało 12 Radnych obecnych na sali obrad.   

 

Ad 21. 

W pierwszej kolejności Elżbieta Król Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła 

pisma, które wpłynęły do Rady Gminy. 

1. Pismo p. [imię i nazwisko usunięto ze względu na prywatność osoby fizycznej – 

art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1764)] dotyczące budowy chodnika na ul. Szkolnej 

w Stanisławowie – do wiadomości Rady Gminy – załącznik nr 24 do protokołu. 

2. Skarga p. [imię i nazwisko usunięto ze względu na prywatność osoby fizycznej – 

art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1764)] na bezczynność Urzędu Gminy i Wójta Gminy – 

załącznik nr 25 do protokołu. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że tą 

skargą powinna zająć się Komisja Rewizyjna. 

Radny Sylwester Bąkowski wniósł o przekazanie skargi do Komisji 

Rewizyjnej celem rozpatrzenia  

Wniosek został przyjęty 11 głosami ,,za” przy 1 ,,wstrzymujących”. Głosowało 

12 Radnych obecnych na sali obrad. 

3. Skarga mieszkanki Gminy przekazana Radzie Gminy przez Ministerstwo Rodziny, 

Pracy Polityki Społecznej na działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

i Wójta Gminy Stanisławów – załącznik nr 26 do protokołu. Przewodnicząca Rady 

Gminy stwierdziła, że tą skargą powinna zająć się Komisja Rewizyjna. 

Radny Sylwester Bąkowski wniósł o przekazanie skargi do Komisji 

Rewizyjnej celem rozpatrzenia.  

Wniosek został przyjęty 11 głosami ,,za” przy 1 ,,wstrzymujących”. Głosowało 

12 Radnych obecnych na sali obrad. 

4. Pismo mieszkanki Stanisławowa w sprawie przystanku na drodze krajowej nr 50, 

dot. pkt. 9. Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że sprawa jest 

zamknięta, ponieważ uchwała, o jaką postulowała mieszkanka została podjęta 

w pkt. 9 obrad. 

5. Pismo p. [imię i nazwisko usunięto ze względu na prywatność osoby fizycznej – 

art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1764)] w sprawie obniżenia stawek podatkowych od 

środków transportowych – załącznik nr 27 do protokołu.   

Radny Sylwester Bąkowski zawnioskował o przekazanie pisma do Komisji 

Budżetu i Gospodarki. 

Wniosek został przyjęty 11 głosami ,,za” przy 1 ,,wstrzymujących”. Głosowało 

12 Radnych obecnych na sali obrad. 

 

 Następnie Radca Prawny zauważył, że w związku z wnioskiem Komisji Rewizyjnej 

Rada Gminy powinna zająć stanowisko dotyczące gruntu we wsi Choiny.  

 Wiesław Szponar Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że Komisji chodziło o to, żeby 

uregulować stan prawny działek na terenie całej Gminy, które nie mają właściciela. 

Pracownik Urzędu Gminy na posiedzeniu Komisji poinformował, że te grunty można 

skomunalizować. Z uwagi na to, że w innych wsiach również są takie grunty, to na terenie 

całej Gminy należy podjąć działania w kierunku skomunalizowania przez Gminę gruntów 

niemających uregulowanego stanu prawnego. 
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Radca Prawny stwierdził, że nie będzie potrzebna uchwała, Rada Gminy powinna 

zająć stanowisko zobowiązujące Wójta Gminy do podjęcia działań prawnych 

komunalizacyjnych w kierunku uregulowania stanu prawnego takich gruntów. Dotyczy to 

takich przypadków, gdzie nie jest możliwe uregulowanie stanu prawnego w odmienny sposób 

np. przez Stowarzyszenia. 

Radny Sylwester Bąkowski zapytał, czy to nie jest w sprzeczności z działaniami 

mieszkańców, którzy chcą utworzyć wspólnoty gruntowe. 

Radca Prawny wyjaśnił, że dlatego należy dodać zdanie w stanowisku, że będzie to 

dotyczyło takich przypadków, gdzie nie jest możliwe uregulowanie stanu prawnego np. przez 

Stowarzyszenia. 

Radny Sylwester Książek stwierdził, że te działania są przedwczesne z takimi 

działaniami należy się wstrzymać z uwagi na to, że Radni powinni mieć podstawową wiedzę 

na ten temat. Wójt Gminy przy pomocy Radcy Prawnego wprowadził w błąd mieszkańców 

wsi Choiny i spółka nie została zatwierdzona. Mieszkańcy do końca roku mogą jeszcze 

składać uwagi w Starostwie. Radni i pracownicy Urzędu Gminy powinni posiadać 

podstawową wiedzę w tej kwestii. Radny dodał, że Wójt, Skarbnik i Radca Prawny są 

odpowiedzialni za taki stan rzeczy. Są zatrudnione osoby, które się tym zajmują. Są 

dokumenty, zbiory dowodów, na których należy się opierać. Zbiory są w sądzie i w Gminie 

też powinny być, sołtysi mieli dokumenty, potem zostały one wypożyczone i zginęły. 

 Radca Prawny wyjaśnił, że tylko jednemu sołectwu udało się zawiązać 

Stowarzyszenie. Później nastąpiła nie dezinformacja ze strony Urzędu Gminy, ale zmiana 

stanowiska Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim, który pooddalał wnioski 

mieszkańców innych sołectw. Mieszkańcy byli o tym informowani. Wieś Choiny chce 

utworzyć wspólnotę na gruntach, które zgodnie ze stanowiskiem Starosty nie są własnością 

Wspólnoty tylko podlegają komunalizacji. Takie stanowisko było wyrażane przez Starostwo 

od lat, są też wyroki Sądu administracyjnego w tej sprawie. Radca Prawny zapewnił, że 

pomagał wszystkim mieszkańcom, którzy się do niego zgłosili, w formułowaniu wniosków 

do sądu.  

 Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej 

w brzmieniu:  

Zobowiązać Wójta Gminy do podjęcia działań w kierunku uregulowania, na rzecz 

Gminy, stanu prawnego gruntów, położonych na terenie Gminy niemających właściciela, 

w przypadkach, gdzie nie jest możliwe uregulowanie stanu prawnego w odmienny sposób 

np. przejęcia przez Stowarzyszenia. 

Wniosek został przyjęty 11 głosami za przy 1 przeciw. Głosowało 12 Radnych 

obecnych na sali obrad. 

 

Józef Rek Sołtys wsi Retków zwrócił się do Radnych i Wójta Gminy o zakup wiaty 

przystankowej w Retkowie. P. Rek poinformował, że z przystanku korzysta ośmioro dzieci, 

które oczekują na autobus. Na przystanku nie ma wiaty, co w przypadku opadów deszczu czy 

śniegu jest uciążliwe, dzieci marzną. W innych wsiach są realizowane różne inwestycje, 

a Retków jest pomijany.   

Adam Sulewski Wójt Gminy poinformował, że nieprawda jest, że w Retkowie nic się 

nie robi, bo Radni w tym roku przeznaczyli ponad 30 tys. zł na rozbudowę wodociągu 

w Retkowie, została też wybudowana kanalizacja sanitarna za ponad 2 mln zł. Wójt zapewnił 

także, że postara się zakupić wiatę przystankową do Retkowa.  

Odnośnie skargi złożonej przez p. [imię i nazwisko usunięto ze względu na 

prywatność osoby fizycznej – art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764)] w sprawie nieudzielenia odpowiedzi Wójt 

wyjaśnił, że skarżący w wymienionym czasie otrzymał dwa razy odpowiedź, która jak sam 

pisze nie do końca go satysfakcjonowała. Tą sprawą zajmie się Komisja Rewizyjna. 
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Następnie [imię i nazwisko usunięto ze względu na prywatność osoby fizycznej – art. 

5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1764)] poruszył problem powstania myjni samochodowej przy ul. Warszawskiej w 

Stanisławowie. P. [imię i nazwisko usunięto ze względu na prywatność osoby fizycznej – art. 

5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1764)] poinformował, że myjnia powstała bez pozwolenia na budowę na tej działce ma 

powstać również sklep i zarzucił Wójtowi, że dopuścił do takiej sytuacji, że myjnia 

funkcjonuje bez pozwolenia na budowę. [imię i nazwisko usunięto ze względu na prywatność 

osoby fizycznej – art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764)] stwierdził, że Wójt Gminy nie zrobił nic, żeby 

myjnia nie powstała. 

Adam Sulewski Wójt Gminy stwierdził, że p. [imię i nazwisko usunięto ze względu na 

prywatność osoby fizycznej – art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764)] zachowuje się wulgarnie, przychodzi 

codziennie do Urzędu Gminy i awanturuje się. Jeśli chodzi o pozwolenie na budowę, to 

organem właściwym do jego wydania jest Starosta, a nie Wójt. Wójt poinformował, że zgłosił 

sprawę do Nadzoru Budowlanego i zapewnił, że Urząd Gminy zrobił wszystko, co mógł w tej 

sprawie. Teraz czekamy na kontrolę z Nadzoru Budowlanego.  

[imię i nazwisko usunięto ze względu na prywatność osoby fizycznej – art. 5 ust. 2 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1764)] zapytał o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że Gmina wydała decyzję o warunkach zabudowy, od której 

p. [imię i nazwisko usunięto ze względu na prywatność osoby fizycznej – art. 5 ust. 2 ustawy 

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764)] 

odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Kolegium uchyliło decyzję 

i zwróciło do ponownego rozpatrzenia. Następnie została wydana kolejna decyzja i żadna ze 

stron nie odwołała się od niej. Gmina nie mogła już nic więcej zrobić 

Janina Weselińska Sołtys Wsi Cisówka zauważyła, że Radni w ramach oszczędności 

zabrali 1500 zł zaplanowane na rozbudowę szkoły w Ładzyniu, a przy uchwalaniu stawek 

podatkowych nie chcieli ich podwyższyć, żeby zwiększyć dochód Gminy. P. Weselińska 

zapytała, kto będzie odpowiadał za to, że 500.000 zł nie zostanie przeznaczone na budowę 

hali i kto będzie odpowiadał, kiedy zajdzie konieczność zapłaty kary za nieterminowe 

regulowanie należności? 

Adam Sulewski Wójt Gminy powiedział, że za błędne decyzje Rady Gminy 

odpowiedzialność poniesie Urząd Gminy, a więc odpowiedzą wszyscy mieszkańcy. 

Sylwester Bąkowski wyjaśnił, że te środki nadal są w budżecie, ponieważ są to środki 

własne, które Wójt będzie mógł przesunąć. 500.000 zł zostało przeznaczone na 

przystosowanie pomieszczeń w budynku Gimnazjum w Stanisławowie na przedszkole. Jeśli 

na koniec roku będzie brakowało na tę fakturę, a środki na przedszkole nie zostaną 

wydatkowane, to jeżeli p. Wójt z odpowiednim wyprzedzeniem złoży wniosek, to te środki na 

zapłatę faktury zostaną zabezpieczone. Radni próbują szukać optymalnego rozwiązania, mogą 

się mylić, ale jest to pomysł, żeby coś robić w kierunku rozwiązania problemu przedszkola 

w Stanisławowie, ponieważ sołectwo Stanisławów wskazywało budowę przedszkola jako 

priorytet.   

 

[imię i nazwisko usunięto ze względu na prywatność osoby fizycznej – art. 5 ust. 2 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1764)] zapytał o zwolnienie p. [imię i nazwisko usunięto ze względu na prywatność osoby 

fizycznej – art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1764)] i wysokość wypłaconego odszkodowania oraz kto zapłacił to 

odszkodowanie. 
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Wójt Gminy poinformował, że z p. [imię i nazwisko usunięto ze względu na 

prywatność osoby fizycznej – art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764)] została zawarta ugoda, odszkodowanie 

wyniosło 25 tys. zł, ponieważ p. [imię i nazwisko usunięto ze względu na prywatność osoby 

fizycznej – art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1764)] miał wysokie wynagrodzenie. Nawet gdyby umowa została 

rozwiązana za porozumieniem stron, to i tak p. [imię i nazwisko usunięto ze względu na 

prywatność osoby fizycznej – art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764)] trzeba byłoby je wypłacić. Przyznał, że 

cieszy się, że tak zrobił i dziś postąpiłby tak samo.  

 

P. [imię i nazwisko usunięto ze względu na prywatność osoby fizycznej – art. 5 ust. 2 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1764)] poinformował, że chciałby zapoznać Radnych ze sposobem załatwienia sprawy przez 

Urząd Gminy. Poinformował, że próbował wyegzekwować od Wójta Gminy rozwiązanie 

problemu pylenia drogi gminnej w Zalesiu. Pylenie jest nie do wytrzymania. Poinformował 

również, że rozmawiał z Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej na temat pylenia drogi 

i niemożności wyjechania z posesji w dniu 11 listopada. Mieszkańcy jeżdżąc tą droga niszczą 

samochody. Inne samochody jeżdżąc z dużą prędkością powodują duży pył na drodze. 

Nawiezienie takiego kruszywa na drogę, to marnotrawienie publicznych pieniędzy. 

P. Kierownik stwierdziła, że mieszkańcy sami takie kruszywo wybrali. Nie wiadomo, kto 

wydał takie polecenie, ale drogą przejechała maszyna, która tylko zniszczyła nawierzchnię.  

Następnie wywiązała się dyskusja na temat życia prywatnego Wójta. 

[imię i nazwisko usunięto ze względu na prywatność osoby fizycznej – art. 5 ust. 2 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1764)] kontynuując swoją wypowiedź stwierdził, że przyszedł dziś na sesję, bo już nie 

wytrzymał takiego traktowania. Poinformował, że prosił o faktury na wodę, ale w Urzędzie 

Gminy powiedziano mu, że nie otrzyma faktur. Chciał wystąpić z prywatnym pozwem 

przeciwko p. Sulewskiemu, ale tak się nie da, bo i tak odpowiadać będzie Gmina. P. [imię i 

nazwisko usunięto ze względu na prywatność osoby fizycznej – art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764)] stwierdził 

również, że Wójt Gminy robi zadymę o składowisko śmieci, ale nie uświadamia ludzi, że 

palenie śmieci szkodzi ludziom. Składowisko w lesie to nośny temat. Po czym p. [imię i 

nazwisko usunięto ze względu na prywatność osoby fizycznej – art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764)] 

powiedział, że oczekuje poważnego podejścia do tej drogi. Stwierdził, że oczekuje, że Wójt 

jako włodarz będzie szanował gminne pieniądze. W Pustelniku była uroczystość wmurowania 

aktu erekcyjnego, przyjechali różni goście spoza Gminy, a w centrum Pustelnika przy 

sklepach był bałagan. P. [imię i nazwisko usunięto ze względu na prywatność osoby fizycznej 

– art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1764)] stwierdził, że byłoby mu wstyd, za taki stan rzeczy, z uwagi na to, że na 

uroczystości byli obecni włodarze powiatowi. Przy sklepie GS były dziury w ulicy, które 

można było naprawić systemem gospodarczym.  

Adam Sulewski Wójt Gminy stwierdził, że nieprawdą jest, że Gmina wyrzuca 

pieniądze utwardzając drogi tłuczniem. To mieszkańcy tak zdecydowali na zebraniu, na 

którym zainteresowanego nie było. Wójt poinformował, że P. [imię i nazwisko usunięto ze 

względu na prywatność osoby fizycznej – art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764)] proponował, że będzie 

polewał drogę wodą z wodociągu na koszt Gminy, na co nie wyraził zgody. Z tego co mu 

wiadomo, to faktury są wystawiane, problem w tym, że p. [imię i nazwisko usunięto ze 

względu na prywatność osoby fizycznej – art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764)] nie wpuszcza inkasenta na 
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posesję i jest wobec niego nieuprzejmy. Wobec Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 

również zachowywał się niewłaściwie. 

[imię i nazwisko usunięto ze względu na prywatność osoby fizycznej – art. 5 ust. 2 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1764)] stwierdził, że zazwyczaj uczestniczy w zebraniach wiejskich, również w tym, na 

którym nie było p. Wójta, a w zastępstwie przysłał p. Kraszewskiego. Poinformował, że 

rozmawiał o problemie drogi z dwoma Radnymi ze swojego okręgu, jeden oddzwonił z 

odpowiedzią, a drugi go zlekceważył.  

Adam Sulewski Wójt Gminy zauważył, że p. [imię i nazwisko usunięto ze względu na 

prywatność osoby fizycznej – art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764)] raz mówi, że droga jest nieprzejezdna 

innym razem, że samochody jeżdżą z dużą szybkością. 

Janina Weselińska Sołtys wsi Cisówka przyznała, że drogi są, jakie są, trzeba tylko 

odpowiednio nimi jeździć.  

Adam Sulewski Wójt poinformował, że w tym roku na drogach zostało bardzo dużo 

zrobione: budowa ul. Polnej w Stanisławowie i drogi w Wólce Pieczącej, wiele ulic 

w Stanisławowie i dróg w całej Gminie zostało utwardzonych destruktem. Sytuacja na 

drogach poprawia się, ale nie da się zrobić wszystkiego od razu. Poprzednie Rady nie 

przeznaczały tyle środków na drogi. 

[imię i nazwisko usunięto ze względu na prywatność osoby fizycznej – art. 5 ust. 2 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1764)] zapewnił, że nie przyszedł na sesję pieniaczyć, ale może Wójt zadałby sobie trud 

i przejechał się tą drogą, wówczas zobaczyłby, jaki kurz tam powstaje.    

Następnie p. [imię i nazwisko usunięto ze względu na prywatność osoby fizycznej – 

art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1764)] nawiązując do tematu zwalniania pracowników Urzędu Gminy stwierdził, 

że zwolnić pracowników jest łatwo, ale znaleźć dobrych jest trudno, a firmę ocenia się po 

pracownikach. 

Następnie wywiązała się dyskusja na temat życia prywatnego p. Wójta.  

Radny Dariusz Kraszewski zaapelował o zakończenie tej dyskusji, ponieważ sesja 

Rady Gminy jest do załatwiania spraw publicznych, a nie prywatnych. 

Przewodnicząca Rady Gminy poparła zakończenie dyskusji, ale jak zauważyła, nie są 

to tylko sprawy prywatne.  

Radny Sylwester Książek skierował do Leonarda Zdanowicza Radnego Powiatowego 

pytanie dotyczące dróg powiatowych, poinformował, że na zakrętach jest niebezpiecznie bo 

w rowach są zarośla, które utrudniają widoczność. Po raz kolejny poruszył też sprawę 

uprzątania butelek po alkoholu w miejscach publicznych. 

Radny Andrzej Kowalczyk przyznał rację p. [imię i nazwisko usunięto ze względu na 

prywatność osoby fizycznej – art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764)] odnośnie pylenia dróg utwardzonych 

tłuczniem, ale dodał, że to nie jest zasługa ani Wójta, ani pracowników Urzędu Gminy, było 

to robione na wniosek mieszkańców. Nikt nie przewidział, że tak to będzie wyglądało. 

Wyszło tak jak wyszło, ale taka była wola mieszkańców. Radny przyznał, że trudno jest żyć 

przy takim pyleniu. Władze Gminy mają teraz za zadanie, co z tym problemem zrobić. Należy 

poszukać rozwiązania czym ten tłuczeń przykryć, żeby poprawić komfort życia mieszkańców.  

Radny Sylwester Bąkowski zauważył, że w budżecie na 2017 zostały uchwalone 

środki na budowę nawierzchni na odcinku drogi w Zalesiu i po jej wybudowaniu przestanie 

się kurzyć. Przyznał, że Radni w kolejnych latach będą się starać dbać o drogi, ale zaapelował 

o cierpliwość w tej kwestii.  

[imię i nazwisko usunięto ze względu na prywatność osoby fizycznej – art. 5 ust. 2 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz. U. z 2016 r. poz. 
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1764)] zauważył, że pobocza ul. Polnej w Stanisławowie zostały utwardzone destruktem i tam 

też będzie się kurzyć. 

  

[imię i nazwisko usunięto ze względu na prywatność osoby fizycznej – art. 5 ust. 2 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1764)] zabierając głos poruszył kwestię przydomowych oczyszczalni ścieków. Zapytał 

o działania jakie będzie można podjąć w sytuacji kiedy ktoś wybuduje sobie przydomową 

oczyszczalnię, a podczas budowy sieci kanalizacyjnej nie wyrazi zgody na przejście sieci 

przez jego nieruchomość? P. [imię i nazwisko usunięto ze względu na prywatność osoby 

fizycznej – art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1764)] poprosił również o informację na temat dofinansowania budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Wójt Gminy poinformował, że czeka na dokładniejsze informacje, ale posiada wiedzę, 

że w 2017r. będzie dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do 40% 

kosztów, jednak nie więcej niż 7.000zł.  

 

Następnie p. Adam Sulewski Wójt Gminy podkreślił, że rok 2016 był dobrym rokiem, 

bo zostało zrealizowanych 30 inwestycji. Podziękował Radnym, Sołtysom i pracownikom 

Urzędu Gminy za współpracę oraz złożył życzenia noworoczne. Przewodnicząca Rady 

Gminy również złożyła wszystkim zebranym życzenia noworoczne. 

 

Radny Sylwester Książek zwrócił się do Wójta Gminy o przygotowanie dokumentów 

dotyczących realizacji funduszu sołeckiego. 

 

Ad 22. 

Po wyczerpaniu wszystkich punktów zawartych w porządku obrad Elżbieta Król 

Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła XXII sesję Rady Gminy Stanisławów. 

 

Protokołowała                      

 

           Hanna Pietrzyk      


