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Protokół Nr XXV/2017 

z XXV sesji Rady Gminy Stanisławów 

 w dniu 27 kwietnia 2017r. 

 

 

XXV sesja Rady Gminy Stanisławów w dniu 27 kwietnia 2017r. odbyła się w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy Stanisławów, trwała od godz. 15
00

 do godz. 15
35

. Obrady 

prowadziła Elżbieta Król Przewodnicząca Rady Gminy Stanisławów.             

 

W obradach udział wzięli: 

- Radni w liczbie 11 osób (nieobecni: Tadeusz Jurek, Dariusz Kraszewski, Mariola Orłowiec, 

Wiesław Szponar),  

- Adam Sulewski Wójt Gminy,  

- Władysław Sędzielski Zastępca Wójta 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 XXV sesji dokonała Elżbieta Król Przewodnicząca Rady Gminy, która 

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

obecnych 9 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. 

1. Otwarcie sesji Rady Gminy.  

2. Przedstawienie porządku obrad. 

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

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Stanisławów na lata 2017 – 2027.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego 

deficytu budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 221214W na 

odcinku od drogi powiatowej nr 2216W do granicy powiatu mińskiego.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej drogi powiatowej 

nr 2216W na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 221214W do granicy 

powiatu mińskiego.  

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/208/2017 Rady Gminy 

Stanisławów z dnia 30 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia ,,Programu 

zapobiegania bezdomności oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie 

Gminy Stanisławów.  

9. Zamknięcie obrad.  

 

W tym momencie obrad na sesję przybył Radny Michał Cudny, powiększając liczbę 

Radnych obecnych na sesji do 10 osób.  
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Ad. 3        

Po otwarciu dyskusji w tym punkcie Elżbieta Król Przewodnicząca Rady Gminy 

zapytała o uwagi do projektu uchwały. W związku z brakiem pytań poinformowała, że 

Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017. 

Radny Sylwester Bąkowski zawnioskował o przegłosowanie projektu uchwały bez 

czytania jego treści. 

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

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXV/221/2017 w sprawie zmian 

w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Głosowało 10 Radnych obecnych na sali obrad.  

 

Ad 4. 

Po otwarciu dyskusji w tym punkcie Elżbieta Król Przewodnicząca Rady Gminy 

zapytała o uwagi do projektu uchwały. W związku z brakiem pytań poinformowała, że 

Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2017 – 2027.  

Radny Sylwester Bąkowski zawnioskował o przegłosowanie projektu uchwały bez 

czytania jego treści. 

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

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXV/222/2017 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2017 – 2027, która stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu. Głosowało 10 Radnych obecnych na sali obrad. 

 

Ad 5.  

Po otwarciu dyskusji w tym punkcie Elżbieta Król Przewodnicząca Rady Gminy 

zapytała o uwagi do projektu uchwały. W związku z brakiem pytań poinformowała, że 

Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stanisławów na 

rok 2017 

W tym momencie obrad na sesję przybył Radny Sylwester Książek, powiększając liczbę 

Radnych obecnych na sesji do 11 osób.  

Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXV/223/2017 w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017, 

która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Głosowało 11 Radnych obecnych na sali obrad. 

 

Ad 6.  
Po otwarciu dyskusji w tym punkcie, Elżbieta Król Przewodnicząca Rady Gminy 

poinformowała, że Rada Gminy na poprzedniej sesji nie podjęła uchwały w sprawie  

pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 221214W na odcinku od drogi powiatowej nr 2216W 

do granicy powiatu mińskiego, ponieważ nie było wówczas opinii Starostwa. W tej chwili 

taka opinia została już wydana i można podjąć uchwałę. Dodała, że Komisje na wspólnym 

posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

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 podjęła uchwałę Nr XXV/224/2017 w sprawie pozbawienia 

kategorii drogi gminnej nr 221214W na odcinku od drogi powiatowej nr 2216W do granicy 
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powiatu mińskiego, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Głosowało 11 Radnych 

obecnych na sali obrad. 

Ad 7.  

Po otwarciu dyskusji w tym punkcie, Elżbieta Król Przewodnicząca Rady Gminy 

poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej drogi 

powiatowej nr 2216W na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 221214W do granicy 

powiatu mińskiego został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Gminy. 

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 podjęła uchwałę Nr XXV/225/2017 w sprawie zaliczenia do 

kategorii drogi gminnej drogi powiatowej nr 2216W na odcinku od skrzyżowania z drogą 

gminną nr 221214W do granicy powiatu mińskiego, która stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu. Głosowało 11 Radnych obecnych na sali obrad. 

 

Ad 8. 

 Po otwarciu dyskusji w tym punkcie, Elżbieta Król Przewodnicząca Rady Gminy 

poinformowała, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/208/2017 Rady Gminy 

Stanisławów z dnia 30 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia ,,Programu zapobiegania 

bezdomności oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Stanisławów 

uzyskał  pozytywną opinię Komisji stałych Rady Gminy. Przewodnicząca poinformowała, że 

§ 1 projektu uchwały został przeredagowany w stosunku do tego, co było omawiane na 

posiedzeniu Komisji. 

 Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały i poddała go pod 

głosowanie.  

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXV/226/2017 zmieniającą uchwałę 

Nr XXIV/208/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2017r. w sprawie 

wprowadzenia ,,Programu zapobiegania bezdomności oraz opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami na terenie Gminy Stanisławów, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Głosowało 11 Radnych obecnych na sali obrad. 

 Radny Sylwester Książek poprosił o przedstawienie Sołtysom informacji, do kogo 

mają zgłaszać bezdomne zwierzęta. 

Adam Sulewski Wójt Gminy poinformował, że sprawą bezdomnych zwierząt zajmuje 

się p. Grażyna Zagórska i do niej można zgłaszać takie problemy lub w sekretariacie Urzędu 

Gminy. 

Następnie p. Wójt zaprosił wszystkich zebranych na obchody 226 rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3 maja oraz 494 rocznicy lokacji Stanisławowa. Omówił program uroczystości 

i poinformował, że święto jest połączone z 25 rocznicą postania Uczniowsko Parafialno-

Ludowego Klubu Sportowego ,,Tęcza” Stanisławów.    

 

Ad 9. 

Po wyczerpaniu wszystkich punktów zawartych w porządku obrad, Elżbieta Król  

Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła XXV sesję Rady Gminy Stanisławów. 

 

 

Protokołowała                      

 

           Hanna Pietrzyk      


