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Protokół Nr XXIV/2017 

z XXIV sesji Rady Gminy Stanisławów 

 w dniu 30 marca 2017r. 

 

 

XXIV sesja Rady Gminy Stanisławów w dniu 30 marca 2017r. odbyła się w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy Stanisławów, trwała od godz. 15
00

 do godz. 18
55

. Obrady 

prowadziła Elżbieta Król Przewodnicząca Rady Gminy Stanisławów.             

 

W obradach udział wzięli: 

- Radni w liczbie 11 osób (nieobecni: Michał Cudny, Dariusz Kraszewski, Mariola Orłowiec, 

Monika Uścińska),  

- 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 XXIV sesji dokonała Elżbieta Król Przewodnicząca Rady Gminy, która 

powitała wszystkie osoby przybyłe na sesję. Następnie poinformowała, że na sali jest 

obecnych 10 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi 

kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. 

 

Ad 2.  

Elżbieta Król Przewodnicząca Rady Gminy odczytała porządek obrad i zapytała 

o wnioski w sprawie zmian w porządku obrad. 

Jako pierwszy wnioski w sprawie zmian do porządku obrad zgłosił Adam Sulewski 

Wójt Gminy. 

Wniosek 1. Zdjąć z porządku obrad pkt. 14 i 15.  

Wniosek 2. W miejsce punktu 14 wprowadzić punkt: ,,Podjęcie uchwały w sprawie nabycia 

nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 2356/2 położonej 

w miejscowości Stanisławów gm. Stanisławów”. 

Wniosek 3. W miejsce punktu 15 wprowadzić punkt: ,,Podjęcie uchwały w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stanisławów  

na rok 2017” 

Wniosek 4. Wprowadzić dodatkowy punkt jako 17 - ,,Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia 

skargi do sądu administracyjnego na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej”. 

Wniosek 5. Wprowadzić dodatkowy punkt jako 20 - ,,Przyjęcie sprawozdania z realizacji 

Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 za rok 2016” 

Wniosek 6. Wprowadzić dodatkowy punkt jako 21 - ,,Przyjęcie sprawozdania z realizacji 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2016-2020 za rok 2016”  

Wniosek 7. Wprowadzić dodatkowy punkt jako 22 - ,,Przyjęcie Oceny zasobów pomocy 

społecznej za rok 2016”. 

Następnie Sylwester Bąkowski Wiceprzewodniczący Rady Gminy w imieniu grupy 

4 Radnych zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu jako 23 
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w brzmieniu: ,,Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diety dla sołtysów za udział w sesjach 

Rady Gminy Stanisławów”. 

Radny Piotr Matusik zwrócił się do Wójta Gminy o wyjaśnienie odnośnie zdjęcia 

z porządku obrad uchwał dotyczących zmiany kategorii dróg.  

Adam Sulewski Wójt Gminy wyjaśnił, że projekty uchwał zostały przesłane do 

Starostwa, ale okazało się, że Zarząd Powiatu jeszcze ich nie zaopiniował.  

Innych wniosków w sprawie zmian do porządku obrad nie zgłoszono w związku z tym 

Przewodnicząca Rady Gminy w pierwszej kolejności poddała pod głosowanie poszczególne 

wnioski zgłoszone przez Wójta Gminy.  

Wniosek 1. Zdjęcie z porządku obrad punktu 14. Wynik głosowania: jednogłośnie ,,za”. 

         Zdjęcie z porządku obrad punktu 15. Wynik głosowania: jednogłośnie ,,za”. 

Wniosek 2. Wynik głosowania: 9 głosów ,,za”, 1 ,,wstrzymujący”.   

Wniosek 3. Wynik głosowania: jednogłośnie ,,za”. 

Wniosek 4. Wynik głosowania: jednogłośnie ,,za”. 

Wniosek 5. Wynik głosowania: jednogłośnie ,,za”. 

Wniosek 6. Wynik głosowania: 9 głosów ,,za”, 1 ,,wstrzymujący”.   

Wniosek 7.  Wynik głosowania: 9 głosów ,,za”, 1 ,,wstrzymujący”.   

Następnie p. Elżbieta Król poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony przez 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Wniosek został przyjęty jednogłośnie ,,za”. 

W tym momencie obrad na sesje przybył Radny Tadeusz Jurek powiększając tym 

samym liczbę Radnych obecnych na sali obrad do 11 osób. 

Sylwester Bąkowski Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował, że w związku 

z tym, że na sesję przybył kolejny Radny, chciałby zgłosić wprowadzenie do porządku obrad 

dodatkowych 4 punktów.   

Wniosek 1. Wprowadzenie dodatkowego punktu jako 5a. - ,,Podjęcie uchwały w sprawie 

zmiany uchwały Nr IX/39/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 10 sierpnia 2015r. w 

sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Stanisławów i wyboru ich 

Przewodniczących”. Uchwała dot. odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z 

pełnionej funkcji.    

Wniosek 2. Wprowadzenie dodatkowego punktu jako 5b. - ,,Podjęcie uchwały w sprawie 

zmiany uchwały Nr IX/40/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 10 sierpnia 2015r. w 

sprawie powołania członków stałych Komisji Rady Gminy Stanisławów oraz określenia 

przedmiotu ich działania. Dotyczy odwołania Radnych Wiesława Szponara i Marioli 

Orłowiec z członkostwa w Komisji Rewizyjnej. 

Wniosek 3. Wprowadzenie dodatkowego punktu jako 5c. - ,,Podjęcie uchwały w sprawie 

zmiany uchwały Nr IX/40/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 10 sierpnia 2015r. w 

sprawie powołania członków stałych Komisji Rady Gminy Stanisławów oraz określenia 

przedmiotu ich działania. Dotyczy powołania do składu Komisji Rewizyjnej Radnych: 

Zygmunta Ochmana i Krzysztofa Grulę.  

Wniosek 4. Wprowadzenie dodatkowego punktu jako 5d. - ,,Podjęcie uchwały w sprawie 

zmiany uchwały Nr IX/39/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 10 sierpnia 2015r. w 

sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Stanisławów i wyboru ich 

Przewodniczących”.   

Po czym p. Elżbieta Król poddała pod głosowanie wnioski zgłoszone przez 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

Wniosek 1. Wynik głosowania: 8 głosów ,,za”, 1 ,,przeciw” i 2 ,,wstrzymujące”. 

Wniosek 2. Wynik głosowania: 8 głosów ,,za”, 1 ,,przeciw” i 2 ,,wstrzymujące”. 

Wniosek 3. Wynik głosowania: 8 głosów ,,za”, 1 ,,przeciw” i 2 ,,wstrzymujące”. 

Wniosek 4. Wynik głosowania: 8 głosów ,,za”, 1 ,,przeciw” i 2 ,,wstrzymujące”. 

 Następnie Marcin Ciszkowski Radca Prawny zauważył, że zgodnie z § 46 Statutu 

Gminy projekt uchwały powinien być zaopiniowany przez Radcę Prawnego i zapytał czy 

p. Artur Olszewski zaopiniował ww. projekty uchwał?  
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 P. Sylwester Bąkowski poinformował, że przed sesją nie było radcy prawnego 

w związku z tym zaproponował, aby p. Ciszkowski sprawdził projekty uchwał podczas 

przerwy w obradach. 

Po czym Przewodnicząca Rady Gminy odczytała porządek obrad po zmianach, który 

przedstawiał się następująco.  

1. Otwarcie sesji Rady Gminy.  

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji. 

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

5. Sprawozdanie przewodniczących stałych Komisji z prac Komisji między sesjami oraz 

zajęcie stanowiska Rady w sprawach wniosków Komisji, których tematów nie 

uwzględniono w porządku sesji.  

5a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/39/2015 Rady Gminy 

Stanisławów z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady 

Gminy Stanisławów i wyboru ich Przewodniczących. 

5b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/40/2015 Rady Gminy 

Stanisławów z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie powołania członków stałych Komisji 

Rady Gminy Stanisławów oraz określenia przedmiotu ich działania. 

5c. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/40/2015 Rady Gminy 

Stanisławów z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie powołania członków stałych Komisji 

Rady Gminy Stanisławów oraz określenia przedmiotu ich działania. 

5d. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/39/2015 Rady Gminy 

Stanisławów z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady 

Gminy Stanisławów i wyboru ich Przewodniczących. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia ,,Programu zapobiegania bezdomności 

oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Stanisławów.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stanisławów.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów 

obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli 

publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Stanisławów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 

tych kryteriów. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Stanisławów wraz z liczbą punktów przyznanych każdemu 

kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały przyjmującej Lokalny Program 

Rewitalizacji Gminy Stanisławów na lata 2016-2023. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Stanisławów na lata 2017 - 2027. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 2356/2 położonej w miejscowości Stanisławów gm. Stanisławów  

15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego 

deficytu budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2017 rok 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego na uchwałę 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  

18. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Stanisławów 

z organizacjami pozarządowymi za rok 2016. 
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19. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę 

Stanisławów za rok 2016.  

20. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 

2016-2018 za rok 2016.  

21. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 za rok 2016. 

22. Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady 

Gminy Stanisławów 

24. Zapytania i wolne wnioski. 

25. Zamknięcie obrad.  

Następnie Radny Sylwester Książek zapytał o możliwość wydrukowania porządku 

sesji po naniesionych zmianach. 

 Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w przerwie przekaże Radnemu 

porządek sesji ze zmianami.  

 

Ad. 3        

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

protokół był wyłożony w biurze Rady Gminy i zapytała o uwagi do protokołu z XXIII sesji.  

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

głosowanie protokół z XXIII sesji Rady Gminy.   

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

sesji. Głosowało 11 Radnych obecnych na sali obrad. 

 

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 XXIII sesji i poinformował, że wydał 

14 zarządzeń.  

Następnie Wójt złożył życzenia sołtysom z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa 

i zaprosił Radnych i Sołtysów na spotkanie wielkanocne, które odbędzie się w dniu 12 

kwietnia w Gminnym Ośrodku kultury. Po czym przedstawił sprawozdanie z wykonania 

zadań między sesjami. 

1. Wójt spotkał się z prezesem Centrum Medyczno – Diagnostycznego i przekazał uwagi 

pacjentów odnośnie opieki zdrowotnej na terenie Gminy. Najwięcej uwag dotyczyło 

wypisywania recept, po które pacjenci muszą zgłaszać się na wizyty lekarskie, co jest 

uciążliwe. Prezes zapewnił, że wkrótce pacjenci przewlekle chorzy będą mogli uzyskać 

recepty w recepcji.  

2. Gmina uzyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie dotację na demontaż wyrobów zawierających azbest w wys. 

31640 zł..  

3. Są już wstępne wyniki konsultacji w sprawie przedszkola. W Konsultacjach udział 

wzięło ponad 500 osób ale tylko 500 ankiet było ważnych. Ankieta zawierała 3 pytania. 

Wójt odczytał pytania i podał wyniki konsultacji. Stwierdził, że zdecydowana 

większość osób biorących udział w konsultacjach opowiedziała się za budową nowego 

budynku przedszkola w Stanisławowie. W tej sytuacji zasadnym byłoby 

zorganizowanie  spotkania z Radnymi i przedyskutowanie dalszych działań.  
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Następnie głos zabrał Sylwester Bąkowski Wiceprzewodniczący Rady Gminy, zapytał 

czy drzewo w Szymankowszczyźnie wobec, którego został zniesiony status pomnika 

przyrody zostało objęte pielęgnacją? 

Adam Sulewski Wójt Gminy wyjaśnił, że nie została wybrana firma do pielęgnacji 

drzewa, na dzień dzisiejszy strażacy poczynili cięcia pielęgnacyjne.    

 

Ad 5.  

W punkcie tym Przewodniczący Komisji złożyli sprawozdania z prac Komisji między 

sesjami.  

- Sylwester Bąkowski Wiceprzewodniczący Rady Gminy złożył sprawozdanie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji w dniu 6 marca 2017r.  – załącznik nr 1 do protokołu. P. Sylwester 

Bąkowski złożył również sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Gospodarki między 

sesjami – załącznik nr 2 do protokołu. 

- Andrzej Kowalczyk Przewodniczący Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa złożył 

sprawozdanie z pracy Komisji między sesjami – załącznik nr 3 do protokołu. 

 Następnie Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła 10 minutową przerwę w obradach 

celem sprawdzenia przez Racę Prawnego projektów uchwał wprowadzonych przez grupę 

Radnych do porządku sesji. 

Po wznowieniu obrad po przerwie Przewodnicząca Rady Gminy przeszła do kolejnego 

punktu obrad. 

 

Ad 5a.  

 Sylwester Bąkowski Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały 

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/39/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 10 sierpnia 

2015r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Stanisławów i wyboru ich 

Przewodniczących dotyczący odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

 Radny Sylwester Książek zapytał o powód odwołania Przewodniczącego komisji. 

Elżbieta Król Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że nie ma konieczności 

wyjaśniania powodu odwołania, ponieważ Radni wnioskodawcy stwierdzili, że są 

niedociągnięcia w pracy Komisji. 

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował, że w podstawie prawnej powinien 

jeszcze znaleźć się art. 18a ustawy o samorządzie gminnym. 

Po czym Rada Gminy 8 głosami ,,za”, 2 ,,przeciw” i 1 ,,wstrzymującym” podjęła 

uchwałę Nr XXIV/204/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/39/2015 Rady Gminy 

Stanisławów z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy 

Stanisławów i wyboru ich Przewodniczących, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Głosowało 11 Radnych obecnych na sali obrad. 

 

Ad 5b.  

Sylwester Bąkowski Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały 

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/40/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 10 sierpnia 

2015r. w sprawie powołania członków stałych Komisji Rady Gminy Stanisławów oraz 

określenia przedmiotu ich działania dotyczący odwołania Radnego Wiesława Szponara i 

Radnej Marioli Orłowiec ze składu Komisji Rewizyjnej.  

Radny Piotr Matusik zgłosił wniosek o przegłosowanie projektu uchwały bez dyskusji. 

Wniosek został przyjęty 8 głosami ,,za” przy 2 ,,przeciw” i 1 ,,wstrzymującym”. 

Głosowało 11 Radnych obecnych na sali obrad. 

Rada Gminy 8 głosami ,,za” przy 2 ,,przeciw” i 1 ,,wstrzymującym” podjęła uchwałę 

Nr XXIV/205/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/40/2015 Rady Gminy Stanisławów 

z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie powołania członków stałych Komisji Rady Gminy 

Stanisławów oraz określenia przedmiotu ich działania, która stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu. Głosowało 11 Radnych obecnych na sali obrad. 
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Ad 5c.  

Sylwester Bąkowski Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały 

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/40/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 10 sierpnia 

2015r. w sprawie powołania członków stałych Komisji Rady Gminy Stanisławów oraz 

określenia przedmiotu ich działania, dotyczący powołania członków Komisji Rewizyjnej. 

Następnie p. Bąkowski zgłosił kandydatury Radnych Zygmunta Ochmana i Krzysztofa 

Gruli na członków Komisji Rewizyjnej. Obaj kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.  

Po czym Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały uwzględniający 

nazwiska zgłoszonych kandydatów i poddała go pod głosowanie. 

Rada Gminy 8 głosami ,,za” przy 2 ,,przeciw” i 1 ,,wstrzymującym” podjęła uchwałę 

Nr XXIV/206/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/40/2015 Rady Gminy Stanisławów 

z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie powołania członków stałych Komisji Rady Gminy 

Stanisławów oraz określenia przedmiotu ich działania, która stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu. Głosowało 11 Radnych obecnych na sali obrad. 

 

Ad 5d. 

 Sylwester Bąkowski Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały 

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/39/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 10 sierpnia 

2015r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Stanisławów i wyboru ich 

Przewodniczących dotyczący wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  

 Następnie Sylwester Bąkowski zgłosił kandydaturę Radnego Zygmunta Ochmana na 

Przewodniczącego Komisji.  Radny Zygmunt Ochman wyraził zgodę na kandydowanie.  

 Przewodnicząca Rady Gminy zapytała o innych kandydatów na przewodniczącego.  

 Innych kandydatur nie zgłoszono.    

 W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały 

z uwzględnieniem kandydatury Radnego Zygmunta Ochmana. 

 Uchwała Nr XXIV /207/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/39/2015 Rady Gminy 

Stanisławów z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy 

Stanisławów i wyboru ich Przewodniczących została przyjęta 8 głosami ,,za” przy 2 

,,przeciw” i 1 ,,wstrzymującym” i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Głosowało 11 

Radnych obecnych na sali obrad. 

 

Ad 6. 

 Po otwarciu, przez Przewodniczącą Rady Gminy, dyskusji w tym punkcie Radny Piotr 

Matusik zgłosił wniosek o przegłosowanie projektu uchwały bez dyskusji. Wniosek został 

przyjęty jednogłośnie    

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę XXIV/208/2017 w sprawie wprowadzenia 

,,Programu zapobiegania bezdomności oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie 

Gminy Stanisławów”, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Głosowało 11 Radnych 

obecnych na sali obrad. 

 

Ad 7. 

Po otwarciu dyskusji w tym punkcie przez Przewodniczącą Rady Gminy, Radny 

Sylwester Książek poprosił o wyjaśnienie, o co chodzi w projekcie uchwały. 

Radny Piotr Matusik stwierdził, że skoro Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały, to nie ma potrzeby dyskusji i zgłosił wniosek o przegłosowanie projektu uchwały 

bez czytania jego treści.  

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła uwagę, że skoro uchwała była przedmiotem 

obrad Komisji, to wówczas należało dopytywać i poddała pod głosowanie wniosek Radnego 

Piotra Matusika. 
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Wniosek został przyjęty 10 głosami ,,za” przy 1 ,,przeciw”. Głosowało 11 Radnych 

obecnych na sali obrad. 

Radny Sylwester Książek ponownie zwrócił się do Przewodniczącej Rady Gminy 

o wyjaśnienie, czego dotyczy projekt uchwały. 

Radny Piotr Matusik stwierdził, że gdyby p. Książek uważał na posiedzeniach 

Komisji, to wiedziałby, czego dotyczy projekt uchwały.  

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXIV/209/2017 w sprawie nadania 

nazwy ulicy w miejscowości Stanisławów, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Głosowało 11 Radnych obecnych na sali obrad. 

 

Ad 8.  

Po otwarciu dyskusji w tym punkcie Radny Zygmunt Ochman wniósł 

o przegłosowanie projektu uchwały bez czytania jego treści.   

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

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXIV/210/2017 w sprawie określenia 

kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Stanisławów oraz określenia dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Głosowało 11 Radnych obecnych na sali obrad. 

 

Ad 9.  

Po otwarciu dyskusji w tym punkcie Radny Zygmunt Ochman zgłosił wniosek 

o przegłosowanie projektu uchwały bez czytania jego treści.   

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

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXIV/211/2017 w sprawie określenia 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów wraz z liczbą 

punktów przyznanych każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Głosowało 11 

Radnych obecnych na sali obrad. 

 

Ad 10. 

 Po otwarciu dyskusji w tym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła 

o zabranie głosu Janusza Wieczorka Kierownika referatu oświatowego. 

 Janusz Wieczorek wyjaśnił, że ta uchwała jest następstwem uchwały podjętej przez 

Radę Gminy na poprzedniej sesji. Uchwała uzyskała pozytywną opinię Kuratora Oświaty 

i Związku Nauczycielstwa Polskiego. Poinformował, że w poprzedniej uchwale omyłkowo 

nie został ujęty Stanisławów, a w obecnym projekcie uchwały zostało to już uwzględnione. 

Ponadto w § 4 pkt. 3 należy wykreślić słowo ,,Publiczne”. Chodzi o to, że taki zapis sugeruje 

nazwę ,,Publiczne Gimnazjum”, a w nazwie Gimnazjum w Stanisławowie nie ma wyrazu 

,,Publiczne”. Następnie odczytał właściwe brzmienie pkt. 3 w § 4 projektu uchwały. 

 Sylwester Bąkowski Wiceprzewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o głosowanie 

projektu uchwały ze zmianą, bez czytania jego treści.  

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

Następnie Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXIV/212/2017 w sprawie 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, która 

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

 

Ad 11. 

Po otwarciu dyskusji w tym punkcie Radny Zygmunt Ochman zgłosił wniosek 

o przegłosowanie projektu uchwały bez czytania jego treści.   
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Wniosek został przyjęty 10 głosami ,,za” przy 1 ,,wstrzymującym”. Głosowało 

11 Radnych obecnych na sali obrad. 

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

Nr XXIV/213/2017 w sprawie zmiany uchwały przyjmującej Lokalny Program Rewitalizacji 

Gminy Stanisławów na lata 2016-2023, która stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Głosowało 11 Radnych obecnych na sali obrad. 

 

Ad 12. 

 Po otwarciu dyskusji w tym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Radnego 

Sylwestra Bąkowskiego o odczytanie wniosków Komisji Budżetu i Gospodarki dot. projektu 

uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy. 

 Radny Sylwester Bąkowski odczytał wnioski Komisji. Następnie Przewodnicząca 

Rady Gminy poddała pod głosowanie poszczególne wnioski podjęte przez Komisje.   

- Komisja odrzuciła propozycję zwiększenia o 150 tys. zł wydatków na remont Urzędu 

Gminy. 

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

- Komisja zaakceptowała propozycję zwiększenia o 6 tys. zł środków zaplanowanych 

w budżecie na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji 

w Stanisławowie.  

 Rada Gminy nie głosowała tego wniosku. 

- Komisja odrzuciła propozycję zwiększenia o 500 tys. zł środków zaplanowanych 

w budżecie gminy na budowę hali sportowej w Pustelniku. 

 Rada Gminy 8 głosami ,,za” przy 2 ,,przeciw” i 1 ,,wstrzymującym” przyjęła wniosek 

Komisji 

- Komisja zaakceptowała wprowadzenie do budżetu nowego zadania – rozbudowa garażu 

i remizy  OSP w Stanisławowie i przesuniecie na ten cel 100 tys. zł.   

- Komisja przyjęła wniosek o zwiększenie o 100 tys. zł środków zaplanowanych w 

budżecie gminy na budowę hali sportowej w Pustelniku. 

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

- Komisja zaakceptowała uwzględnienie w wydatkach oświatowych zadania związanego 

ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy - kwota 49676 zł.  

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła wniosek Komisji.   

Następnie Adam Sulewski Wójt Gminy wniósł o przesuniecie 100 tys. zł na remont 

Urzędu Gminy. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła wniosek Głosowało 11 Radnych obecnych na sali 

obrad. 

Czesława Kaim Skarbnik Gminy zapytała czy rozbudowa budynku OSP 

w Stanisławowie będzie realizowana przez Ochotniczą Straż Pożarną, czy przez Gminę? 

Adam Sulewski Wójt Gminy poinformował, że straż wnioskuje o użyczenie Gminie 

tej nieruchomości, ale na posiedzeniu Komisji była mowa o tym, żeby to realizowała OSP.  

Radny Sylwester Bąkowski stwierdził, że Radni mogą pozostawić to tak, jak jest 

w projekcie uchwały czyli, żeby inwestycja była realizowana przez Gminę, albo zdecydować 

o zmianie tak, aby realizowała to OSP. 

Przewodnicząca Rady Gminy zapytała o opinię Straży w tej sprawie  

Mariusz Śliwa Komendant Gminny OSP podziękował za środki na rozbudowę 

i stwierdził, że OSP pozostawia decyzję Radnym. 

 Radni przychylili się do realizacji inwestycji przez Gminę.  

  W związku z tym, że Radni dokonali innych zmian w budżecie niż przewidywał 

projekt uchwały Skarbnik Gminy poprosiła o przerwę w obradach celem naniesienia zmian do 

projektu uchwały.  

 Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 15 minutową przerwę w obradach. 
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 W tym momencie salę obrad opuścił Radny Piotr Matusik pomniejszając liczbę 

Radnych obecnych na sesji do 10 osób. 

 Po wznowieniu obrad po przerwie Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała, żeby 

z uwagi na przedłużający się czas nanoszenia zmian do projektów uchwał w sprawie zmian 

w budżecie i WPF, punkty 12 i 13 były omawiane po pkt. 23, a obecny punk 14 byłby 

omawiany jako 12. 

 Radny Sylwester Książek zauważył, że zmiany w porządku obrad mogły zostać 

naniesione tylko w pkt. 2. 

 Zmiana w porządku obrad została skonsultowana z Radcą Prawnym, który wyraził 

opinię, że zgodnie z § 36 zmiany kolejności omawiania spraw można dokonać w każdym 

momencie sesji.  

 Radny Sylwester Bąkowski zgłosił wniosek o przesunięcie pkt. 12 i 13 przed pkt. 

zapytania i wolne wnioski czyli jako 22 i 23, a punkty od obecnego 14 uzyskałyby numerację 

niższą o 2.  

Rada Gminy 9 głosami ,,za” przy 1 ,,wstrzymującym” przyjęła wniosek Radnego 

Sylwestra Bąkowskiego. Głosowało 10 Radnych obecnych na sali obrad. 

 

 Po przyjęciu zmiany w porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy przeszła do 

omawiania punktu 14 porządku obrad, który po zmianie uzyskał nr 12 i zapytała 

o pytania do projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej 

numerem ewidencyjnym 2356/2 położonej w miejscowości Stanisławów gm. Stanisławów. 

Adam Sulewski Wójt Gminy poinformował, że w związku z koniecznością 

odwodnienia ulic na osiedlu w Stanisławowie, powstał pomysł, aby zakupić działkę 2356/2 

położoną przy ul. Polnej. Na tej działce zostałby wykopany rów, który odprowadziłby wodę 

z okolicznych. Wójt dodał, że w poprzednich kadencjach były już podejmowane próby 

zakupu działki w celu wykonania odwodniania ul. Polnej i innych ulic na osiedlu, ale 

wówczas właściciel nie mógł sprzedać tej nieruchomości.  

Następnie Rada Gminy 9 głosami ,,za” przy 1 ,,wstrzymującym” przyjęła uchwałę 

Nr XXIV/214/2017 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 2356/2 położonej w miejscowości Stanisławów gm. Stanisławów, która 

stanowi załącznik nr 14 do protokołu. Głosowało 10 Radnych obecnych na sali obrad. 

 

Ad 13.  

Po otwarciu dyskusji w tym punkcie Radny Zygmunt Ochman zgłosił wniosek 

o przegłosowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie 

planowanego deficytu budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 bez czytania jego treści.  

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 10 Radnych obecnych na sali obrad. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXIV/215/2017 w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stanisławów na 

rok 2017, która stanowi załącznik nr 15 do protokołu. Głosowało 10 Radnych obecnych na 

sali obrad. 

 

Ad 14. 

 Po otwarciu dyskusji w tym punkcie Radny Sylwester Książek stwierdził, że 

w związku ze zmianą składu Komisji Rewizyjnej projekt planu pracy Rady Gminy powinien 

zostać zmieniony. 

 Radny Sylwester Bąkowski zauważył, że Rada Gminy uchwaliła już plan pracy 

Komisji Rewizyjnej, a ten projekt uchwały dotyczy uchwalenia planu pracy Rady Gminy.  

 Radny Sylwester Książek stwierdził, że nie widzi spójności, ponieważ nie ma 

zarzutów a zmienia się Przewodniczącego Komisji. 
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Następnie Rada Gminy 9 głosami ,,za” przy 1 ,,przeciw” przyjęła uchwałę 

Nr XXIV/216/2017r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2017 rok, która 

stanowi załącznik nr 16 do protokołu. Głosowało 10 Radnych obecnych na sali obrad. 

 

Ad 15. 

 Po otwarciu dyskusji w tym punkcie Radny Sylwester Książek zapytał, czego dotyczy 

projekt uchwały?  

Jadwiga Będkowska Sekretarz Gminy poinformowała, że w dniu wczorajszym do 

Urzędu Gminy wpłynęła decyzja Regionalnej Izby Obrachunkowej odnośnie uchwały dot. 

udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli. Omówiła zarzuty RIO w stosunku do 

uchwały. Dodała, że w ub. roku była podobna sytuacja, została złożona skarga do Sądu 

Administracyjnego i sad przyznał rację Gminie. W związku z tym, że zarzuty są takie same, 

to Wójt Gminy chce zaskarżyć uchwałę RIO. Dane, które są przedmiotem rozstrzygnięcia 

RIO są Gminie niezbędne do prawidłowego naliczania dotacji.  

Radny Sylwester Bąkowski zgłosił wniosek o głosowanie projektu uchwały bez 

czytania jego treści. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.  Głosowało 10 Radnych obecnych 

na sali obrad. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXIV/217/2017 w sprawie wniesienia 

skargi do sądu administracyjnego na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

która stanowi załącznik nr 17 do protokołu. Głosowało 10 Radnych obecnych na sali obrad. 

 

Ad 16. 

Radny Zygmunt Ochman zgłosił wniosek o przyjęcie sprawozdania bez czytania jego 

treści. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 10 Radnych obecnych na sali obrad. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła sprawozdania z realizacji Programu współpracy 

Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi za rok 2016, które stanowi załącznik 

nr 18 do protokołu. Głosowało 10 Radnych obecnych na sali obrad. 

 

Ad 17. 

 Po otwarciu dyskusji w tym punkcie Sylwester Bąkowski Wiceprzewodniczący Rady 

Gminy zgłosił wniosek o przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Gminę Stanisławów za rok 2016, bez czytania jego treści. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 10 Radnych obecnych na sali obrad. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 19 do 

protokołu. Głosowało 10 Radnych obecnych na sali obrad. 

 

 

Ad 18.  

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

do sprawozdania. 

Z uwagi na brak pytań, Sylwester Bąkowski Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

zgłosił wniosek o przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny na lata 2016-2018 za rok 2016 bez czytania jego treści. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 10 Radnych obecnych na sali obrad. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 20 do 

protokołu. Głosowało 10 Radnych obecnych na sali obrad. 

 

Ad 19. 

 Po otwarciu dyskusji w tym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła 

o zabranie głosu Beatę Wąsowską Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  
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 P. Beata Wąsowska poinformowała, że jest dużo przypadków przemocy w rodzinach. 

W 2016r. zostało założonych 14 nowych Niebieskich Kart. Przyznała, że problem jest duży, 

ale dużym wsparciem są psycholodzy.  

W związku z brakiem pytań do sprawozdania Sylwester Bąkowski 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o przyjęcie sprawozdania z realizacji 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2016-2020 za rok 2016 bez czytania jego treści. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 10 Radnych obecnych na sali obrad. 

Rada Gminy 9 głosami ,,za” przy 1 ,,wstrzymującym” przyjęła sprawozdanie, które 

stanowi załącznik nr 21 do protokołu. Głosowało 10 Radnych obecnych na sali obrad. 

 

Ad 20. 

 Po otwarciu dyskusji w tym punkcie Przewodnicząca zapytała o pytania do Oceny 

zasobów pomocy społecznej za rok 2016. 
Ze względu na brak pytań Sylwester Bąkowski Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

zgłosił wniosek o przyjęcie bez czytania jego treści. 

Wniosek został przyjęty 9 głosami ,,za” przy 1 ,,wstrzymującym”. Głosowało 10 

Radnych obecnych na sali obrad. 

Rada Gminy 9 głosami ,,za” przy 1 ,,wstrzymującym” przyjęła ocenę, która stanowi 

załącznik nr 22 do protokołu. Głosowało 10 Radnych obecnych na sali obrad. 

 

Ad 21. 

 Po otwarciu obrad w tym punkcie Sylwester Bąkowski Wiceprzewodniczący Rady 

Gminy  odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia diety dla Sołtysów za udział w sesjach 

Rady Gminy Stanisławów. 

 Radny Sylwester Książek zaapelował do Radnych, aby przychylili się do wniosku 

Radcy Prawnego odnośnie braku środków w budżecie na pokrycie kosztów podwyżki diet dla 

Sołtysów. 

 Sylwester Bąkowski Wiceprzewodniczący Rady Gminy zauważył, że Radca Prawny 

wskazał jedynie, na brak środków na podwyżki diet na koniec 2017r. Obecnie w budżecie 

Gminy są środki na wypłatę diet, a na koniec roku wzorem lat ubiegłych p. Wójt może 

wystąpić do Rady Gminy o zwiększenie środków na ten cel. Liczba Sołtysów obecnych na 

sesji wpływa na wielkość środków na diety. Kwota na diety została zaplanowana w budżecie 

na podstawie szacunkowych wyliczeń obecności Sołtysów na sesjach w poprzednich latach. 

Nikt nie jest w stanie przewidzieć ilu Sołtysów będzie brało udział w sesjach. Celem 

podwyższenia diet m.in. było to, aby zachęcić Sołtysów do udziału w sesjach. W tej chwili 

w budżecie są wolne środki, które nie zostały przeznaczone na konkretny cel, więc jest źródło 

finansowania, jeszcze nie na tym paragrafie, ale to nie znaczy, że Rada Gminy nie jest w 

stanie zrekompensować Sołtysom udziału w sesjach.   

Radny Sylwester Książek zwrócił się z pytaniem do Skarbnik Gminy czy na koniec 

roku wystarczy środków na diety dla Sołtysów? 

Skarbnik Gminy stwierdziła, że wg jej obliczeń na diety dla sołtysów zabraknie ok. 

8 tys. zł, ale taka kwota znajdzie się w budżecie.  

Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że Radni występując z projektem uchwały 

zdawali sobie sprawę z tego, że wzrośnie kwota zaplanowana na diety, ale mieli świadomość, 

że taka kwota znajdzie się w budżecie gminy. 

Janina Weselińska Sołtys wsi Cisówka w imieniu wszystkich Sołtysów podziękowała 

Radnym za podwyższenie diet. 

Następnie Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIV/218/2017 w sprawie 

ustalenia diety dla Sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy Stanisławów, która stanowi 

załącznik nr 23 do protokołu. Głosowało 10 Radnych obecnych na sali obrad. 
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Ad 22. 

 Elżbieta Król Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017 z naniesionymi zmianami. 

Czesława Kaim Skarbnik Gminy poinformowała, że w § 3 ust. 1 projektu uchwały 

należy wykreślić słowa ,,zmniejszając plan wydatków o 100.000 zł” i zastąpić je słowami 

,,zwiększając plan o 306.000 zł”. 

 Przewodnicząca Rady Gminy odczytała prawidłowe brzmienie § 3 ust. 1 i poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

Rada Gminy 9 głosami ,,za” przy 1 ,,wstrzymującym” przyjęła uchwałę 

Nr XXIV/219/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017, która 

stanowi załącznik nr 24 do protokołu. Głosowało 10 Radnych obecnych na sali obrad. 

 

 

Ad 23. 

Po otwarciu dyskusji w tym punkcie p. Elżbieta Król poprosiła o zabranie głosu 

Czesławę Kaim Skarbnik Gminy. 

Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2017 – 2027 został dostosowany do zmian 

w budżecie Gminy.  

Radny Sylwester Bąkowski wniósł o przegłosowanie projektu uchwały z naniesionymi 

poprawkami bez czytania jego treści. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 10 Radnych obecnych na sali obrad. 

 Następnie Rada Gminy 9 głosami ,,za” przy 1 ,,wstrzymującym” przyjęła uchwałę 

Nr XXIV/220/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Stanisławów na lata 2017 – 2027, która stanowi załącznik nr 25 do protokołu. Głosowało 10 

Radnych obecnych na sali obrad. 

 

Ad 24. 

Radny Sylwester Książek zapytał czy w związku z problemem stanu ulic 

w Stanisławowie nie można byłoby sporządzić programu odwodnienia ulic, żeby wreszcie ten 

problem rozwiązać? Zaapelował również, aby pracownicy Urzędu Gminy podczas 

wywożenia gruzu na drogi gminne nie wyrzucali drutów i innych metalowych elementów na 

prywatne posesje.  

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o pismach, jakie wpłynęły do 

Rady Gminy.  

1. Pismo mieszkańców Stanisławowa o rozbudowę sieci wodociągowej – kopia stanowi 

załącznik nr 26 do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Gminy wniosła o przekazanie pisma do rozpatrzenia przez 

Komisję Budżetu i Gospodarki.  

Rada Gminy 9 głosami ,,za” przy 1 ,,wstrzymującym” przyjęła powyższy wniosek. 

Głosowało 10 Radnych obecnych na sali obrad. 

2. Pismo mieszkańców wsi Goździówka w sprawie naprawy drogi – kopia stanowi 

załącznik nr 27 do protokołu. 

P. Elżbieta Król zawnioskowała o przekazanie pisma do rozpatrzenia przez 

Wójta Gminy.  

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 10 Radnych obecnych na sali obrad. 

3. Pismo mieszkańców Stanisławowa o utwardzenie nawierzchni ulic: Kwiatowej, 

Brzozowej i Żytniej - kopia stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

Rada Gminy jednogłośnie skierowała pismo do rozpatrzenia przez Komisję 

Budżetu i Gospodarki. Głosowało 10 Radnych obecnych na sali obrad. 
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4. Uchwała Rady Powiatu Mińskiego w sprawie zajęcia stanowiska wobec poselskiego 

projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy - kopia stanowi załącznik nr 

29 do protokołu. 

Radny Sylwester Bąkowski zawnioskował, aby pismo skierować do Komisji 

stałych Rady Gminy. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 10 Radnych obecnych na sali obrad. 

5. Stanowisko Rady Miejskiej w Mrozach w sprawie poselskiego projektu ustawy 

o ustroju miasta stołecznego Warszawy - kopia stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

Rada Gminy jednogłośnie skierowała pismo do rozpatrzenia przez Komisje 

stałe Rady Gminy. Głosowało 10 Radnych obecnych na sali obrad. 

6. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie orzeczenia nieważności 

w części uchwały Nr XXIII/194/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 15 lutego 

2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym 

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 - kopia stanowi 

załącznik nr 31 do protokołu.  

7. Petycja mieszkańców wsi Prądzewo-Kopaczewo w sprawie podjęcia działań 

w kierunku wyasfaltowania drogi przez wieś - kopia stanowi załącznik nr 32 do 

protokołu.  

Rada Gminy jednogłośnie skierowała pismo do rozpatrzenia przez Komisję Budżetu 

i Gospodarki. Głosowało 10 Radnych obecnych na sali obrad. 

8. Opinia Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie uchwały Rady Gminy 

Stanisławów w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 

do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – prawo oświatowe - kopia 

stanowi załącznik nr 33 do protokołu.  

9.  Pismo p. Leonarda Zdanowicza. Który w imieniu mieszkańców Stanisławowa zwrócił 

się do Rady Gminy o wprowadzenie 2 punktów do porządku sesji w sprawie zmian 

w budżecie w zakresie przeniesienia w budżecie 500 tys. zł na budowę przedszkola 

w Stanisławowie i wprowadzenia do WPF inwestycji – budowa przedszkola 

w Stanisławowie - kopia stanowi załącznik nr 34 do protokołu.  

Rada Gminy jednogłośnie skierowała pismo do rozpatrzenia przez Komisje stałe 

Rady Gminy. Głosowało 10 Radnych obecnych na sali obrad. 

10. Stanowisko Związku Gmin Śląska Opolskiego wyrażające sprzeciw wprowadzenia 

dwukadencyjności liczonej wstecz - kopia stanowi załącznik nr 35 do protokołu.  

Rada Gminy jednogłośnie skierowała pismo do rozpatrzenia przez Komisje stałe Rady 

Gminy. Głosowało 10 Radnych obecnych na sali obrad. 

  

Leonard Zdanowicz zabierając głos poinformował, że pismo dot. budowy przedszkola 

składał po zebraniu sołeckim w Stanisławowie. Zwrócił się z prośbą do Radnych, aby jak 

najszybciej się spotkali i porozumieli w sprawie przedszkola, żeby dzieci jak najszybciej 

przeprowadzić do nowego budynku. 

Radny Sylwester Bąkowski zaprosił mieszkańców na posiedzenie Komisji 

Budżetowej. Dodał, że jeden z mieszkańców zarzucił, że Radni spotykają się i robią coś za 

plecami. Radni dyskutują i wypracowują stanowisko, które zadowoli wszystkich.   

P. Leonard Zdanowicz zapewnił, że mieszkańcy chętnie wezmą udział w posiedzeniu 

komisji. Stanowisko mieszkańców zostało już wyrażone w ankiecie. P. Zdanowicz 

zaapelował o jak najszybsze spotkanie i podjęcie decyzji o budowie.  

 

Andrzej Gałązka Prezes GS ,,SCh” w imieniu mieszkańców Pustelnika zwrócił się 

o naprawę odcinka ul. Bocznej od ul. Warszawskiej w kierunku kościoła. Poinformował, że 
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mieszkańcy skarżą się na bardzo zły stan tego odcinka ulicy, który uniemożliwia im dojazd 

m.in. do kościoła. 

Adam Sulewski Wójt Gminy poinformował, że jest już gotowy projekt na to zadanie, 

ale część Radnych ma obawy, że w najbliższym czasie przy modernizacji drogi wojewódzkiej 

637 zostanie to zniszczone.  

P. Gałązka wyjaśnił, że chodzi mu o bieżącą naprawę tego odcinka ulicy.  

 

Hanna Zielińska Sołtys Stanisławowa wyraziła niepokój o budowę przedszkola 

w Stanisławowie. W budżecie Gminy na 2016r. była zaplanowana kwota 500 000 zł na 

adaptacje pomieszczeń w gimnazjum na przedszkole. Na dzisiejszej sesji nie zostało to 

zmienione, więc istnieje obawa się, że sprawa się przeciągnie. 

Radny Zygmunt Ochman wyjaśnił, że inicjatywa zmian w budżecie leży w gestii 

Wójta. P. Wójt podczas konsultacji społecznych zebrał opinie mieszkańców w tej kwestii. Na 

tą sesję było za szybko na zmiany w budżecie, ale zaraz po sesji w przyszłym tygodniu będą 

się zbierać Komisje i Radni będą o tym rozmawiać. 

 

Radny Sylwester Książek zwrócił się do Wójta Gminy o rozszyfrowanie znaku DL-lp-

0233-10/1035/08 wymienionego w decyzji Ministra Środowiska przesłanej do Rady Gminy 

Stanisławów. 

Jadwiga Będkowska Sekretarz Gminy wyjaśniła, że jest to znak pisma.  

Radny Książek stwierdził, że obręb leśny Drewnica to enklawa i zwrócił się 

o przychylenie do jego prośby, aby każde pismo dot. Drewnicy przysyłać również Jemu 

i żeby wszystkie znaki były czytelne. P. Książek stwierdził, że ludzie wycinają drzewa w lesie 

bez niczyjej zgody. 

Marcin Ciszkowski Radca Prawny wyjaśnił, że oznaczenie, o którym mowa, jest 

numerem sprawy, pod którą została wydana decyzja. 

 

Ad 25. 

Po wyczerpaniu wszystkich punktów zawartych w porządku obrad, Elżbieta Król  

Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła XXIV sesję Rady Gminy Stanisławów. 

 

Protokołowała                      

 

           Hanna Pietrzyk       

 


