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Protokół Nr XXIII/2017 

z XXIII sesji Rady Gminy Stanisławów 

 w dniu 15 lutego 2017r. 

 

 
XXIII sesja Rady Gminy Stanisławów w dniu 15 lutego 2017r. odbyła się w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Stanisławowie, trwała od godz. 15
00

 do godz. 17
00

. Obrady prowadził 

Sylwester Bąkowski Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisławów.             

 

W obradach udział wzięli: 

- Radni w liczbie 11 osób (nieobecni: Dariusz Kraszewski, Tadeusz Jurek, Elżbieta Król, 

Wiesław Szponar),  

- Adam Sulewski Wójt Gminy,  

- Władysław Sędzielski Zastępca Wójta Gminy, 

- Jadwiga Będkowska Sekretarz Gminy, 

- Czesława Kaim Skarbnik Gminy, 

- Marcin Ciszkowski Radca Prawny,  

- Sołtysi, 

- Kierownicy jednostek organizacyjnych,   

- inne osoby zaproszone. 

Listy obecności w załączeniu do protokołu.  

 

Ad 1.  
Otwarcia XXIII sesji dokonał Sylwester Bąkowski Wiceprzewodniczący Rady Gminy, 

który powitał wszystkie osoby przybyłe na sesję. Następnie poinformował, że na sali jest 

obecnych 11 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi 

kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał 

 

Ad 2.  

Sylwester Bąkowski Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad, 

który przedstawiał się następująco.  

1. Otwarcie sesji Rady Gminy.  

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji. 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i zadań między sesjami. 

5. Sprawozdanie przewodniczących stałych Komisji i doraźnej 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 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Mińskiego.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego 

deficytu budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego 

deficytu budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji 

niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego 

prowadzonym na terenie Gminy Stanisławów przez inne podmioty nie należące do 

sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania 

i wykorzystania. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych 

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2017 planu dofinansowania  

doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały przyjmującej Lokalny Program 

Rewitalizacji Gminy Stanisławów na lata 2016-2023 (druk nr 196). 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Stanisławówna na 2017 r. (druk nr 197). 

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy (druk 

nr 198). 

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie i Wójta Gminy Stanisławów (druk nr 

199). 

16. Podjęcie uchwały w sprawie  przekazania skargi (druk nr 200). 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania pisma (druk nr 201).  

18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stanisławów (druk 

nr 202). 

19. Zapytania i wolne wnioski. 

19.1.Rozpatrzenie wniosku mieszkańca w sprawie sprzedaży części nieruchomości 

gminnej o numerze ewidencyjnym 2435 położonej w Stanisławowie przy ul. 

Rynek. 

20. Zamknięcie obrad.  

Po czym Wiceprzewodniczący zapytał czy Wójt Gminy, bądź Radni chcieliby wnieść 

zmiany do porządku obrad?  

Nie padła żadna propozycja zmiany porządku obrad  

 

Ad. 3        

Po otwarciu dyskusji w tym punkcie Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

poinformował, że protokół był wyłożony w biurze Rady Gminy i przesłany na pocztę e-

mailową do Radnych. Zapytał o uwagi do protokołu z XXII sesji.  

Radny Sylwester Książek poinformował, że w protokole jest nieścisłość. Podczas 

dyskusji o wspólnotach nie powiedział, że ,,nie udało się utworzyć spółki”, tylko, że Choiny 

powołały spółkę, ale nie została ona zatwierdzona, a w protokole zostało zapisane, że 

powiedział, iż ,,wspólnota nie została utworzona”. W związku z powyższym wnosi o zmianę 

zapisu.    

Rada Gminy 10 głosami ,,za”, przy 1 ,,wstrzymującym” przyjęła wniosek Radnego.  

W związku z brakiem innych uwag do protokołu Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

poddał pod głosowanie protokół z XXII sesji Rady Gminy.   

Rada Gminy 10 głosami ,,za”, przy 1 ,,wstrzymującym” przyjęła protokół z XXII sesji 

ze zmianą. Głosowało 11 Radnych obecnych na sali obrad. 

 

Ad 4. 

               Otwierając dyskusję w tym punkcie Wiceprzewodniczący Rady Gminy poprosił 

Wójta Gminy o zabranie głosu. 

Adam Sulewski Wójt Gminy, zabierając głos w pierwszej kolejności złożył 

sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na XXII sesji i poinformował, że wydał 

16 zarządzeń. Następnie przedstawił sprawozdanie z wykonania zadań między sesjami: 

- 26 stycznia odbyło się spotkanie z  Radnymi, na którym były omawiane m.in. problemy 

oświatowe związane z reformą oświaty, 
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- 6 lutego odbyło się spotkanie z mieszkańcami Ładzynia na temat reformy oświaty, 

- 8 lutego odbył się konwent Wójtów i Burmistrzów, na którym byli obecni m.in. Marszałek 

Senatu Maria Koc, Wicewojewoda Sylwester Dąbrowski, Dyrektor Departamentu 

Współpracy z Samorządem Terytorialnym MEN Sławomir Adamiec i Mazowiecki 

Wicekurator Oświaty Andrzej Sosnowski. Tematem konwentu były zmiany w oświacie i 

projekt ustawy metropolitalnej.  

 Wójt poinformował, że chciałby, żeby Rada Gminy zajęła na dzisiejszej sesji dwa 

stanowiska w sprawie: wyboru koncepcji przedszkola w Stanisławowie oraz dofinansowania 

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanisławowie na zakup samochodu. Następnie 

poinformował również, że od 1 stycznia 2017r. weszła w życie nowa ustawa o ochronie 

przyrody zmieniająca zasadniczo zasady wycinania drzew i omówił te zmiany. Informacja na 

ten temat znajduje się na stronie internetowej Gminy. 

Wójt Gminy poinformował także, że na dzień 26 lutego 2017r. na godz. 11.00 został 

zorganizowany turniej sołtysów w hali sportowej w Jakubowie. Wymienił sołtysów, którzy 

będą reprezentować Gminę Stanisławów podczas turnieju i zaprosił wszystkich chętnych do 

kibicowania naszym sołtysom.       

Radny Sylwester Książek zauważył, że Rada Gminy ma zajmować stanowisko 

w sprawie przedszkola w Stanisławowie, a na sesji nie ma żadnego Radnego ze 

Stanisławowa.  

 

Ad 5.  

W punkcie tym Przewodniczący Komisji złożyli sprawozdania z prac Komisji między 

sesjami.  

- Andrzej Kowalczyk Przewodniczący Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa złożył 

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

- Sylwester Bąkowski Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu, Planowania i Finansów 

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

Sylwester Bąkowski Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował, że w dniu 30 grudnia 

2016r. Radna Monika Uścińska przedłożyła Przewodniczącej Rady Gminy protokół 

z posiedzenia doraźnej Komisji ds. wypracowania koncepcji rewitalizacji centrum 

Stanisławowa z posiedzenia w dniu 28 listopada 2016r. - załącznik nr 3 do protokołu. 

- Mariola Orłowiec Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej złożyła sprawozdanie 

z pracy Komisji między sesjami – załącznik nr 4 do protokołu. 

 Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy na prośbę zastępcy Komisji Rewizyjnej 

poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej o przygotowanie projektu uchwały 

w sprawie ustalenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich i remiz będących własnością 

Gminy.   

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła powyższe stanowisko. Głosowało 11 Radnych 

obecnych na sali obrad. 

 

Ad 6. 

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy otwierając dyskusję w tym punkcie poinformował, 

że komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Radny Piotr Matusik zgłosił wniosek o głosowanie projektu uchwały bez czytania jego 

treści. 

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

Następnie Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXIII/191/2017 w sprawie 

pomocy finansowej dla Powiatu Mińskiego, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Głosowało 11 Radnych obecnych na sali obrad. 
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Ad 7.  

 Sylwester Bąkowski Wiceprzewodniczący Rady Gminy otwierając dyskusję w tym 

punkcie poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji. 

W związku z brakiem dyskusji Radny Zygmunt Ochman zgłosił wniosek o głosowanie 

projektu uchwały bez czytania jego treści. 

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

Następnie Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXIII/192/2017 w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stanisławów na 

rok 2017, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Głosowało 11 Radnych obecnych na sali 

obrad. 

 

Ad 8. 

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy po otwarciu dyskusji w tym punkcie zapytał ,,czy 

są pytania do projektu uchwały?”  

Radny Zygmunt Ochman zgłosił wniosek o głosowanie projektu uchwały bez czytania 

jego treści. 

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

Następnie Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXIII/193/2017 w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stanisławów na 

rok 2017, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Głosowało 11 Radnych obecnych na sali 

obrad. 

 

Ad 9. 

 Po otwarciu dyskusji w tym, punkcie Wiceprzewodniczący Rady Gminy zapytał 

o uwagi do projektu uchwały. 

W związku z brakiem uwag i pytań Radny Zygmunt Ochman zgłosił wniosek 

o głosowanie projektu uchwały bez czytania jego treści. 

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

Następnie Rada Gminy 10 głosami ,,za”, przy 1 ,,przeciw” przyjęła uchwałę 

Nr XXIII/194/2017 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym 

przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy 

Stanisławów przez inne podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu 

i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania, która stanowi załącznik nr 8 do 

protokołu. Głosowało 11 Radnych obecnych na sali obrad. 

 

Ad 10. 

 Po otwarciu dyskusji w tym punkcie  Sylwester Bąkowski Wiceprzewodniczący Rady 

Gminy poprosił o zabranie głosu Janusza Wieczorka Kierownika referatu oświaty. 

 P. Janusz Wieczorek zabierając głos poinformował, że w oświacie będą bardzo duże 

zmiany. Prawo oświatowe i przepisy wprowadzające prawo oświatowe spowodowały, że 

każda szkoła podstawowa zostaje przekształcona w ośmioklasową szkołę podstawową. 

Gimnazjum w Pustelniku i Stanisławowie zostaną włączone do szkół podstawowych. 

Następnie p. Wieczorek omówił projekt uchwały i poinformował, że jest to dopiero projekt 

sieci szkolnej, który zostanie przesłany do Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. Jeżeli 

uchwała uzyska pozytywną opinię Kuratora Oświaty, wówczas Rada Gminy będzie mogła 

podjąć uchwałę w sprawie planu sieci szkół. Projekt planu zostanie również przesłany do 

związków zawodowych nauczycieli.  

 Janina Weselińska Sołtys Wsi Cisówka zapytała o dzieci z Gminy Dębe Wielkie, które 

uczęszczają do szkoły w Pustelniku. 
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 Janusz Wieczorek Kierownik referatu oświaty wyjaśnił, że dzieci z Gminy Dębe 

Wielkie chodzą do szkoły w Pustelniku i tak pozostanie, ponieważ nie ma woli władz obydwu 

gmin, żeby to zmieniać.  

Następnie Radny Zygmunt Ochman zgłosił wniosek o głosowanie projektu uchwały 

bez czytania jego treści. 

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

Rada Gminy 6 głosami ,,za”, przy 5 ,,wstrzymujących” przyjęła uchwałę 

Nr XXIII/195/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 

do nowego ustroju szkolnego, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Głosowało 11 

Radnych obecnych na sali obrad. 

 

 

Ad 11.  

Sylwester Bąkowski Wiceprzewodniczący Rady Gminy otwierając dyskusję w tym 

punkcie poinformował, że projekt uchwały był omawiany przez Komisje, które pozytywnie 

go zaopiniowały. 

Z uwagi na brak pytań do projektu Radny Piotr Matusik zgłosił wniosek o głosowanie 

projektu uchwały bez czytania jego treści. 

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

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXIII/196/2017 w sprawie ustalenia 

na rok 2017 planu dofinansowania  doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli, która 

stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Głosowało 11 Radnych obecnych na sali obrad. 

 

Ad 12. 

W punkcie tym Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXIII/197/2017 

w sprawie zmiany uchwały przyjmującej Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Stanisławów 

na lata 2016-2023, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Głosowało 11 Radnych 

obecnych na sali obrad. 

 

Ad 13. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy po otwarciu dyskusji w tym punkcie 

poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji stałych Rady Gminy i 

zapytał o uwagi do projektu. 

W związku z brakiem uwag Radny Piotr Matusik zgłosił wniosek o głosowanie 

projektu uchwały bez czytania jego treści. 

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

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXIII/198/2017 w sprawie uchwalenia 

planu pracy komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stanisławów na na 2017 r., która stanowi 

załącznik nr 12 do protokołu. Głosowało 11 Radnych obecnych na sali obrad. 

 

Ad 14. 

Sylwester Bąkowski Wiceprzewodniczący Rady Gminy otwierając dyskusję w tym 

punkcie zapytał o uwagi bądź pytania do projektu uchwały. 

Następnie Radny Andrzej Kowalczyk 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. 
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Rada Gminy 10 głosami ,,za”, przy 1 ,,wstrzymującym” przyjęła uchwałę 

Nr XXIII/199/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy, która 

stanowi załącznik nr 13 do protokołu. Głosowało 11 Radnych obecnych na sali obrad. 

 

Ad 15.  

  Wiceprzewodniczący Rady Gminy po otwarciu dyskusji w tym punkcie zapytał 

o uwagi do projektu uchwały.  

W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu, Radny Zygmunt Ochman zgłosił 

wniosek o głosowanie projektu uchwały bez czytania jego treści. 

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

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXIII/200/2017 w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Stanisławowie i Wójta Gminy Stanisławów, która stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Głosowało 11 Radnych obecnych na sali obrad. 

 

Ad 16. 

  Wiceprzewodniczący Rady Gminy po otwarciu dyskusji w tym punkcie zapytał 

o uwagi do projektu uchwały.  

W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu, Radny Piotr Matusik zgłosił 

wniosek o głosowanie projektu uchwały bez czytania jego treści. 

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

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXIII/201/2017 w sprawie 

przekazania skargi, która stanowi załącznik nr 15 do protokołu. Głosowało 11 Radnych 

obecnych na sali obrad. 

 

Ad 17. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy po otwarciu dyskusji w tym punkcie zapytał 

o uwagi bądź pytania do projektu uchwały.  

W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu, Radny Zygmunt Ochman zgłosił 

wniosek o głosowanie projektu uchwały bez czytania jego treści. 

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

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXIII/202/2017 w sprawie 

przekazania pisma, która stanowi załącznik nr 16 do protokołu. Głosowało 11 Radnych 

obecnych na sali obrad. 

 

Ad 18. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy po otwarciu dyskusji w tym punkcie zapytał 

o uwagi bądź pytania do projektu uchwały.  

W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu, Radny Piotr Matusik zgłosił 

wniosek o głosowanie projektu uchwały bez czytania jego treści. 

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

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXIII/203/2017 w sprawie nadania 

nazwy ulicy w miejscowości Stanisławów, która stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

Głosowało 11 Radnych obecnych na sali obrad. 

 W tym momencie obrad Wiceprzewodniczący Rady Gminy zarządził 5 minutową 

przerwę w obradach.  

 Po wznowieniu obrad wiceprzewodniczący Rady Gminy przeszedł do kolejnego punktu 

obrad. 
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Ad 19.  

 Po otwarciu dyskusji w tym punkcie Sylwester Bąkowski Wiceprzewodniczący Rady 

Gminy poinformował, że Rada Gminy musi zająć stanowisko w sprawie sprzedaży części 

nieruchomości gminnej o numerze ewidencyjnym 2435 położonej w Stanisławowie przy ul. 

Rynek i odczytał projekt stanowiska. 

 Rada Gminy jednogłośnie przyjęła stanowisko – załącznik nr 18 do protokołu. 

  

Następnie Adam Sulewski Wójt Gminy poinformował, że Małgorzata Komuda Sołtys 

Wsi Wólka Piecząca również będzie reprezentowała Gminę Stanisławów na I Turnieju 

Sołtysów w Jakubowie i będzie kapitanem drużyny.  

Wójt poinformował też, że zostały opracowane II warianty koncepcji przystosowania 

pomieszczeń w Gimnazjum w Stanisławowie na potrzeby przedszkola. I wariant opiewa na 

pomieszczenia w północnej części na parterze, który pomieści 45 dzieci, zaś II obejmuje 

część południową, czyli salę audiowizualna i salę po bibliotece i pomieści 96 dzieci. Wójt 

dodał, że będą to nieodwracalne zmiany, które spowodują zmianę przeznaczenia tych sal. 

Koszt przystosowania pomieszczeń wyniesie ok. 1 mln. zł. Była również propozycja, żeby 

w północnej części, tam gdzie obecnie znajduje się ,,0” zlokalizować bibliotekę.  

Leonard Zdanowicz Radny Rady Powiatu Mińskiego zaapelował do Radnych, żeby 

wzięli pod uwagę propozycję pozostawienia biblioteki publicznej w Gimnazjum i aby 

rozważyli możliwość budowy łącznika miedzy budynkami szkolnymi a stołówką. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy stwierdził, że I wariant po północnej stronie parteru nie 

wchodzi w grę, bo pomieściłby on mniej dzieci niż obecnie jest w przedszkolu i poddał pod 

głosowanie II wariant uwzględniający miejsca dla 96 dzieci. 

Rada Gminy 10 głosami ,,za”, przy 1 ,,wstrzymującym” przyjęła stanowisko 

o wyborze do realizacji II wariantu.  

 

Adam Sulewski Wójt Gminy poinformował, że wpłynął wniosek Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Stanisławowie o przeznaczenie 100.000zł na zakup samochodu strażackiego. 

Rada Gminy taką kwotę w budżecie przeznaczyła na remont garaży OSP, a straż wnioskuje 

o zmianę przeznaczenia tych środków.  

Radny Zygmunt Ochman zapytał o wniosek Wójta w tej sprawie. 

Z uwagi na to, że Wójt Gminy nie zgłosił swojego wniosku w tej sprawie, Rada 

Gminy nie zajęła stanowiska w sprawie zmiany przeznaczenia środków w budżecie Gminy 

zaplanowanych na remont garaży OSP w Stanisławowie. 

Stanisław Szczepański Prezes OSP Stanisławów wyjaśnił, że żaden z wniosków 

złożonych przez OSP Stanisławów do budżetu Gminy na 2017r. nie dotyczył remontu garaży 

OSP. Straż złożyła wniosek o użyczenie na rzecz Gminy na okres 10 lat nieruchomości 

w Stanisławowie pod kątem rozbudowy garażu. Drugi wniosek dotyczył zakupu samochodu. 

Jesienią ubiegłego roku OSP nie uzyskało dotacji na zakup samochodu, a teraz pojawiła się 

kolejna szansa, stąd wniosek w tej sprawie. Jeżeli i tym razem straż nie otrzyma 

dofinansowania do zakupu samochodu, to chciałaby, żeby te środki zostały przeznaczone na 

projekt rozbudowy garażu.  

Radny Andrzej Kowalczyk zapytał czy taki samochód jest rzeczywiście potrzebny 

straży? 

Prezes OSP wyjaśnił, że jeżeli ma do wyboru kupić używany samochód za pieniądze 

Gminne, to woli pozyskać dotację i kupić nowy samochód.  

Radny Zygmunt Ochman zapytał czy przy obecnym taborze OSP jest w stanie 

obsłużyć wyjazdy, czy jest konieczny drugi nowy samochód? 

Stanisław Szczepański poinformował, że są sytuacje, że straż wyjeżdża 1 

samochodem, ale są również dyspozycje na 2 samochody. Jeżeli strażacy będą używać 
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nowego samochodu do wyjazdów po lesie, to długo on nie posłuży. P. Szczepański poprosił 

również o wskazanie, w którym punkcie w budżecie jest ujęte 100.000 zł dla OSP 

Stanisławów. 

Czesława Kaim Skarbnik Gminy przyznała, że we wnioskach do budżetu nie było 

mowy o remoncie, to Radni przy uchwalaniu budżetu przeznaczyli te 100.000 zł na remont. 

Ta kwota została ujęta w budżecie w bieżących wydatkach.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy zauważył, że Radni nie mogą złożyć wniosku 

o zmianę budżetu, o zmianę w budżecie musi wnioskować Wójt Gminy.   

 

Następnie Sylwester Bąkowski Wiceprzewodniczący Rady Gminy zreferował pisma, 

które wpłynęły do Rady Gminy. 

1. Pismo Przewodniczącego Rady Powiatu w Otwocku przekazujące stanowisko Nr 

4/2017 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 7 lutego 2017r. w sprawie poselskiego 

projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy – załącznik nr 19 do 

protokołu. 

Wiceprzewodniczący zaproponował przekazanie pisma do Komisji. 

Rada Gminy jednogłośnie poparła wniosek p. Sylwestra Bąkowskiego. 

 Adam Sulewski Wójt Gminy poinformował, że wszyscy Burmistrzowie 

i Wójtowie z powiatu mińskiego podczas konwentu opowiedzieli się przeciwko 

projektowi ustawy i takie stanowisko zostało przesłane do Pani Premier Beaty Szydło. 

W piśmie został zawarty zapis, że Wójtowie i Burmistrzowie z terenu Powiatu 

Mińskiego chcą być brani pod uwagę i uczestniczyć w dyskusji na ten temat. 

Burmistrzowie Halinowa i Sulejówka wstrzymali się od głosu, ponieważ cały czas 

biorą udział w dyskusji. Przyłączenie do Warszawy spowoduje zwiększenie kosztów 

dla mieszkańców w postaci wyższych podatków i opłat. Ustawa w takim kształcie 

nikomu się nie podoba. 

2. Pismo [usunięto imiona i nazwiska na podst. 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 

nadania nazwy ulicy w Stanisławowie – załącznik nr 20 do protokołu. 

Rada Gminy jednogłośnie skierowała to pismo do Komisji Stałych Rady 

Gminy. 

3. Pismo społeczności wsi Ładzyń dotyczące dalszego funkcjonowania Szkoły 

Podstawowej w Ładzyniu – załącznik nr 21 do protokołu.  

4. Uchwała Nr Wa.93.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w warszawie z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości 

planowanej kwoty długu Gminy Stanisławów – załącznik nr 22 do protokołu. 

5.  Uchwała Nr Wa.94.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w warszawie z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania 

planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Stanisławów na rok 

2017 – załącznik nr 23 do protokołu. 

Następnie Radny Andrzej Kowalczyk zapytał o decyzję RIO w sprawie 

uchwały budżetowej. 

Adam Sulewski Wójt poinformował, że odbyło się Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej na temat uchwały budżetowej, w którym wzięli udział: Władysław 

Sędzielski Zastępca Wójta, Czesława Kaim Skarbnik Gminy i Elżbieta Król 

Przewodnicząca Rady Gminy. Sprawa została przedstawiona polubownie i RIO nie 

uchyliła uchwały. Istniało zagrożenie, że budowa hali zostanie zagrożona, ale 

w związku z tym, że Radni deklarowali, że będą szukać środków na ten cel 

przedstawiliśmy ugodowe stanowisko.    
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6. Pismo Rady Rodziców Zespołu Szkół w Stanisławowie do wiadomości 

Przewodniczącej Rady Gminy, adresowane do Wójta Gminy w sprawie temperatury 

panującej w salach przedszkolnych w dniu 5 stycznia 2017r. – załącznik nr 24 do 

protokołu. 

7. Pismo mieszkańca Gminy do wiadomości Przewodniczącej Rady Gminy, adresowane 

do Wójta Gminy w sprawie drogi gminnej Zalesie-Goździówka-Pustelnik – załącznik 

nr 25 do protokołu. 

8.  Pismo mieszkańców wsi Retków w sprawie budowy odcinka drogi we wsi Retków – 

załącznik nr 26 do protokołu.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy wniósł, żeby pismo skierować do Komisji 

stałych Rady Gminy  

  Rada Gminy jednogłośnie przyjęła wniosek p. Bąkowskiego. 

9. Pismo Ministra Środowiska dotyczące ochronności lasów – załącznik nr 27 do 

protokołu. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy zaproponował, żeby pismo przekazać do 

Komisji stałych Rady Gminy.    

 Rada Gminy jednogłośnie przyjęła wniosek Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy.  

 

Następnie Radna Monika Uścińska zapytała czy pismo dot. szkoły w Ładzyniu 

również zostanie skierowane do Komisji stałych? 

Sylwester Bąkowski Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował, że pismo jest 

adresowane do Wójta Gminy i Przewodniczącej Rady Gminy z prośbą o odpowiedź na 

pytania, decyzję w tej sprawie należy pozostawić Przewodniczącej. 

  

 Radny Zygmunt Ochman podziękował Wójtowi Gminy, Radnym, Radzie Rodziców 

Szkoły Podstawowej w Stanisławowie za wsparcie w sprawie adaptacji pomieszczeń 

w Gimnazjum w Stanisławowie na potrzeby przedszkola.  

 Leonard Zdanowicz zapytał gdzie zostanie umieszczona Gminna Biblioteka Publiczna 

w związku z adaptacją pomieszczeń? Dodał, że jego zdaniem adaptacja pomieszczeń na 

przedszkole powinna odbywać się równocześnie z adaptacją pomieszczeń na bibliotekę.         

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował, że p. Wójt zwrócił się do Radnych 

o zajęcie stanowiska w sprawie przedszkola, ale do dziś nie ma oszacowanych kosztów 

przeniesienia biblioteki. Radni nie mogą podejmować pochopnych decyzji.  

Adam Sulewski Wójt Gminy poinformował, że wstępna koncepcja adaptacji 

pomieszczeń pod bibliotekę została już przygotowana. 

Sylwester Bąkowski dodał, że Radni na dzisiejszej sesji zajęli stanowisko, że 

przedszkole ma zostać zlokalizowane od strony południowej i p. Wójt ma jasną sytuację, 

które pomieszczenia mają zostać wykorzystane na przedszkole, a które można ewentualnie 

przeznaczyć na bibliotekę. Podkreślił, że Radni przed podjęciem decyzji muszą znać koszty.   

   

 [usunięto imię i nazwisko na podst. art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764)] mieszkaniec Gminy 

zabierając głos wrócił do Święta Niepodległości w 2016r. i zapytał dlaczego Wójt Gminy 

podzielił społeczeństwa na lepsze i gorsze? Przy składaniu wieńców zostało pominięte jedno 

stowarzyszenie. P. [usunięto nazwisko na podst. art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

o dostępie do informacji publicznej. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764)] zapytał również co p. Wójt 

zrobił w sprawie spalania śmieci od jego ostatniego wystąpienia na sesji? 

 P. Adam Sulewski wyjaśnił, że zarzut pominięcia stowarzyszenia przy składaniu 

wieńców podczas Święta Niepodległości jest niesłuszny, ponieważ przedstawicielki 
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stowarzyszenia zawieruszyły się w tłumie. Wójt dodał, że p. [usunięto imię i nazwisko na 

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

U. z 2016 r. poz. 1764)] nie może mieć do niego pretensji, ponieważ nie prowadził tej 

uroczystości i była to niezawiniona sytuacja. Dodał, że p. [usunięto imię i nazwisko na podst. 

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

2016 r. poz. 1764)] winni go za wszystko i ciągle ma o wszystko pretensje.  

 Sylwester Bąkowski Wiceprzewodniczący Rady Gminy zwrócił się do p. [usunięto 

imię i nazwisko na podst. art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764)] i Wójta Gminy, aby takie sprawy 

załatwiali prywatnie miedzy sobą, a nie publicznie na sesji. Sesja Rady Gminy nie jest 

miejscem do załatwiania takich spraw.   

 [usunięto imię i nazwisko na podst. art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

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

Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Stanisławowskiej w stosownym czasie nie zgłosiły zamiaru 

złożenia wieńca i dlatego nie zostały wyczytane podczas uroczystości.      

            

 Następnie głos zabrał Radny Sylwester Książek, który zwrócił się do Wójta 

o informację w sprawie funduszu sołeckiego. Poinformował, że otrzymał informację, że 

fundusz jest w całości zrealizowany, natomiast sołtys mówi, że nie jest. Poprosił o jakieś 

wiarygodne dokumenty dot. realizacji funduszu sołeckiego wsi Choiny. Stwierdził, że w jego 

ocenie fundusz sołecki nie został wykorzystany. Dodał, że Wójt wzywa go do rugowania 

sołtysa, do zmiany, co jest niegodne i niezgodne ze Statutem Sołectwa. Radzie Gminy są 

przedstawiane dokumenty niezgodne ze stanem faktycznym. Zarzucił, że  Rada podejmuje 

jakieś działania, są w obiegu różne statuty.  

    Adam Sulewski Wójt Gminy wyjaśnił, że wielokrotnie rozmawiał z Radnym, na temat 

funduszu sołeckiego. Sołectwo Choiny prawie w całości przeznaczyło fundusz na zakup 

tłucznia co zostało zrealizowane. Ponadto wniosek opiewał na zakup drukarki dla jednego 

z członków Rady Sołeckiej. Niestety nie ma takiej możliwości jeżeli we wsi nie ma świetlicy, 

w której ze sprzętu mogliby korzystać wszyscy mieszkańcy sołectwa. Drukarka zakupiona 

z funduszu sołeckiego nie może stać w prywatnym domu. Dlatego też zaproponowaliśmy 

przekazanie używanej drukarki z Urzędu Gminy.  

 

 Janina Weselinska Sołtys wsi Cisówka zauważyła, że p. [usunięto imię i nazwisko na 

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

U. z 2016 r. poz. 1764)] nie uzyskał odpowiedzi na pytanie dotyczące spalania śmieci. Może 

w związku z tym, że mieszkańcy palą śmieci w piecach, Rada Gminy powinna wydać jakieś 

zarządzenie w tej sprawie.  

 Po czym Wiceprzewodniczący Rady Gminy odniósł się do zakończenia przez niego 

dyskusji pomiędzy p. [usunięto imię i nazwisko na podst. art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 6 

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

Gminy. Stwierdził, że nie życzy sobie, żeby na sesji były takie pyskówki, sprawa śmieci jak 

najbardziej jest sprawą publiczną, ale sprawy prywatne należy rozwiązywać poza salą obrad. 

Wyjaśnił, że jeżeli p. [usunięto imię i nazwisko na podst. art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 6 

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

do pracy Wójta, to może napisać skargę, którą Rada Gminy rozpatrzy. Następnie poprosił 

Wójta o udzielenie odpowiedzi na temat śmieci.   

 Adam Sulewski Wójt Gminy wyjaśnił, że konsultował tę sprawą z Sekretarz Gminy, 

Zastępcą Wójta i Policją. Stwierdził, że Urząd Gminy nie ma możliwości karania 

mieszkańców za takie działania, musiałaby tego pilnować policja lub straż miejska, której nie 

ma w Gminie. Sprawę trudno jest udowodnić, bo taką osobę trzeba złapać na gorącym 
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uczynku. Sprawa nie jest łatwa, bo to są nasi mieszkańcy, których trzeba byłoby ciągle karać. 

Wójt zaproponował, żeby na kolejnych posiedzeniach komisji porozmawiać o tej kwestii, 

ponieważ nie jest łatwo znaleźć dobre rozwiązanie tego problemu.    

 Sylwester Bąkowski przyznał, że sprawa jest bardzo pilna, dotyczy wszystkich 

mieszkańców ponieważ jedni palą śmieci, a inni wdychają ten dym. Dlatego powinny być 

kategoryczne decyzje, niezależnie kto będzie zajmował się wykrywaniem takich przypadków, 

to i tak decyzje będzie podejmował Wójt i będzie za nie odpowiadał. 

 Radny Andrzej Kowalczyk przyznał, że jest to trudny temat. Jedyne rozwiązanie, to 

żeby firma odbierająca odpady nie ograniczała ilości odbieranych worków. Ponadto można 

wystosować apel do mieszkańców, żeby nie palili śmieci.  

 [usunięto imię i nazwisko na podst. 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 należy 

wykonać działania u podstaw. Zaproponował, aby Radni zawnioskowali do Wójta 

o przeprowadzenie akcji informacyjnej w szkołach, może poprzez dzieci, żeby sprawdzały 

rodziców czy palą plastyki. Takie działania można było podjąć miesiąc temu.  

 Radny Sylwester Książek poparł wypowiedź p. [usunięto imię i nazwisko na podst. 

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

2016 r. poz. 1764)] i zaapelował, żeby nie sprowadzać takich odpadów na teren Gminy oraz 

żeby były stosowane biodegradowalne opakowania.  

  

Marek Gut Sołtys wsi Wólka Czarnińska zapytał o projekt dot. dofinansowania 

odnawialnych źródeł energii.  

 Wójt Gminy poinformował, że nadal czeka na ostateczna decyzję z Urzędu 

Marszałkowskiego.      Dużo Gmin złożyło wnioski, a środków nie jest dużo. 

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy zwrócił się z prośbą do przewodniczącego Komisji 

Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa, aby Komisja zajęła się sprawą spalania odpadów.  

 

Ad 20. 

Po wyczerpaniu wszystkich punktów zawartych w porządku obrad, Sylwester 

Bąkowski  Wiceprzewodniczący Rady Gminy zamknął XXIII sesję Rady Gminy 

Stanisławów. 

 

 

Protokołowała                      

 

           Hanna Pietrzyk      

 

 

 


