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Protokół Nr XXVI/2017 

z XXVI sesji Rady Gminy Stanisławów 

 w dniu 19 czerwca 2017r. 

 

 

XXVI sesja Rady Gminy Stanisławów w dniu 19 czerwca 2017r. odbyła się w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy Stanisławów, trwała od godz. 15
00

 do godz. 19
25

. Obrady 

prowadziła Elżbieta Król Przewodnicząca Rady Gminy Stanisławów. 

 

W obradach udział wzięli: 

- Radni w liczbie 13 osób (nieobecni: Piotr Matusik i 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 XXVI sesji dokonała Elżbieta Król Przewodnicząca Rady Gminy, która 

powitała wszystkie osoby przybyłe na sesję, a w szczególności p. Marię Koc Wicemarszałek 

Senatu RP, która bardzo pomaga Gminie. Następnie poinformowała, że na sali jest obecnych 

12 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, który 

przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji Rady Gminy.  

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z XXIV i XXV 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. Informacja z wykonania zadań w Urzędzie Gminy Stanisławów w 2016r. 

7. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2016r.  

8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za 2016r. 

9. Sprawozdanie z działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej 

Biblioteki Publicznej za 2016r.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania 

z wykonania budżetu Gminy za 2016r.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stanisławów absolutorium 

z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2016r., po zapoznaniu się z: 

1)  sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2016r., 

2)  sprawozdaniem finansowego, 
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3)  opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o sprawozdaniu z 

wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2016r., 

4)  informacją o stanie mienia Gminy Stanisławów, 

5)  wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,   

6)  opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o wniosku Komisji 

Rewizyjnej w sprawie absolutorium.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Choiny. 

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

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Stanisławów na lata 2017 - 2027. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód 

budżetu Gminy Stanisławów instrumentem płatniczym. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/198/2017 Rady Gminy 

Stanisławów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Stanisławów na 2017 rok. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zapewnienie bezpłatnego transportu 

dla dzieci i uczniów, wobec których Gmina Stanisławów nie ma obowiązku 

zapewnienia bezpłatnego transportu do oddziałów przedszkolnych i szkół, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów w roku szkolnym 2017/2018. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Stanisławów.  

19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stanisławów do Stowarzyszenia 

,,Lokalna Organizacja Turystyczna Wielki Gościniec Litewski”. 

20. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku na terenie Gminy Stanisławów za 2016 

rok. 

21. Informacja Wójta Gminy o sposobie wyboru dyrektorów szkół. 

22. Informacja Wójta Gminy o stanie przygotowania do Dożynek Gminnych oraz 

o planach imprez (dożynki, pikniki) na 2017r.    

23. Zapytania i wolne wnioski. 

24. Zamknięcie obrad.  

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy zapytała o wnioski w sprawie zmian 

w porządku obrad. 

Żadnych zmian do porządku obrad nie zgłoszono. 

 

Ad. 3        

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

protokoły były wyłożone w biurze Rady Gminy i poinformowała, że w projekcie protokołu 

z XXIV sesji w dniu 30 marca 2017r. w pkt. 5 d w wersji przesłanej do Radnych brakowało 

wyniku głosowania. Na wniosek Radnego Sylwestra Bąkowskiego wynik głosowania został 

dopisany do protokołu. Przewodnicząca Rady Gminy zapytała o uwagi do protokołów 

z XXIV i XXV sesji.  

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

głosowanie protokoły z XXIV i XXV sesji Rady Gminy.   

Rada Gminy 11 głosami ,,za”, przy 1 ,,wstrzymującym” przyjęła protokoły z XXIV 

i XXV sesji. Głosowało 12 Radnych obecnych na sali obrad. 

 

Ad 4. 

               Otwierając dyskusję w tym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Wójta 

Gminy o zabranie głosu. 
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Adam Sulewski Wójt Gminy, zabierając głos w pierwszej kolejności złożył 

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

19 zarządzeń.  

Następnie przedstawił sprawozdanie z wykonania zadań między sesjami.  

1. Gmina otrzymała dofinansowanie z FOGR w wys. 45000 zł na budowę drogi 

w Zalesiu. Będzie to droga asfaltowa. Dokumentacja przetargowa jest w trakcie 

przygotowania.  

2. Gmina otrzymała promesę na pożyczkę na modernizację Stacji Uzdatniania Wody 

w Sokólu. W związku z otrzymaniem promesy został ogłoszony przetarg na 

wykonanie.  

3. W trakcie przygotowania jest nowa strona internetowa Gminy Stanisławów. Będzie 

ona bardziej czytelna, bardziej przejrzysta, będą lepsze zabezpieczenia 

przeciwwirusowe. 

4. Została rozpoczęta przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Stanisławowie. 

Będzie to kotłownia gazowa. 

 Po czym powitał p. Marię Koc Wicemarszałek Senatu RP i poinformował, że 

p. Marszałek wspiera Gminę Stanisławów w działaniach odnośnie wysypiska odpadów 

w Michałowie. Poinformował, że obecnie p. Marszałek prowadzi działania na rzecz 

zapewnienia bezpieczeństwa wzdłuż drogi nr 50. Wielokrotnie była podnoszona sprawa 

bezpieczeństwa na tej drodze.   

Pani Maria Koc zabierając głos poinformowała, że założyła sobie, że odwiedzę każdy 

samorząd ze swojego okręgu wyborczego, na sesji. Stara się jak najlepiej wypełniać swój 

mandat. Chce współpracować z samorządami, które chcą takiej współpracy niezależnie od 

barw politycznych. Sprawa wysypiska nas niepokoi, ale monitorujemy tę sprawę. 

Każdy, kto widzi taka szansę, niezależnie z jakiej jest opcji politycznej, walczy o to, żeby to 

zrobić. Niepokoi nas to, o czym p. Wójt wspomniał – wysypisko w Michałowie. Powiedziała, 

że nie wyobraża sobie życia mieszkańców w bliskiej odległości od wysypiska. Walczymy 

o to. Zabiegaliśmy o remont drogi nr 50 przy okazji remontu drogi nr 637 i przy tej okazji 

dobrze byłoby wykonać bezkolizyjne skrzyżowania w postaci rond na odcinku 

w Stanisławowie, gdzie nakładają się na siebie dwie drogi. Od lat próbowaliśmy coś robić, ale 

w przeszłości nie było z kim rozmawiać. Marszałek Województwa Mazowieckiego nie chciał 

rozmawiać na ten temat. Dążyła, żeby wprowadzić to do programów inwestycyjnych 

drogowych. Został podpisany plan finansowy dla tej inwestycji, która będzie kosztowała 

33.110.000 zł. Zostało to zarezerwowane w budżetach na kolejne lata. Inwestycja zostanie 

rozpisana na etapy do 2022r., ale zostanie wreszcie zrealizowana. Następnie odczytała zakres 

robót na tej drodze. Prace rozpoczną się w przyszłym roku. P. Koc przyznała, że cieszy ją 

również to, że Gmina przystąpi do Lokalnej Organizacji Turystycznej Wielki Gościniec 

Litewski. Ta organizacja pracuje nad wytyczeniem szlaku turystycznego z Warszawy do 

Wilna m.in. poprzez Stanisławów, który był bardzo ważnym miejscem na szlaku. Organizacja 

działa prężnie nad pozyskaniem środków na oznakowanie szlaku. W powiecie węgrowskim 

działania zostaną sfinansowane przez Lokalną Grupę Działania, w powiecie mińskim są 

problemy, ale poszukamy innych źródeł. Przyznała, że potencjał turystyczny szlaku jest 

ogromny. Jest to pewnego rodzaju szansa dla tego regionu.     

 Następnie Adam Sulewski Wójt Gminy w imieniu mieszkańców podziękował p. Marii 

Koc za zaangażowanie w poprawę stanu bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 50.  

 Przewodnicząca Rady Gminy również złożyła podziękowania p. Wicemarszałek za 

działania na rzecz LOT Wielki Gościniec Litewski i stwierdziła, że jest to działanie 

przyszłościowe dla rozwoju turystyki. 

 

Ad 5.  
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W punkcie tym Przewodniczący Komisji złożyli sprawozdania z prac Komisji między 

sesjami.  

- Dariusz Kraszewski Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 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. 

- Elżbieta Król Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła sprawozdanie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji w dniu 5 czerwca 2017r. – załącznik nr 3 do protokołu. 

 Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że w związku z tym, że Komisja Budżetu 

i Gospodarki na wspólnym posiedzeniu przyjęła wniosek dotyczący przedszkola, to Rada 

Gminy powinna ten wniosek przegłosować.  

 Radny Sylwester Książek zauważył, że takiego punktu nie ma w porządku obrad.  

 Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że jest to właściwy punkt, żeby ten wniosek 

przegłosować. 

 Marcin Ciszkowski Radca Prawny dodał, że to jest właściwy punkt, w którym Rada 

Gminy może zajmować stanowiska w sprawach wniosków Komisji, których tematów nie 

uwzględniono w porządku sesji. 

Na posiedzenie Komisji przybyła Radna Monika Uścińska powiększając liczbę 

Radnych obecnych na sesji do 13 osób. 

 Przewodnicząca Rady Gminy odczytała wniosek Komisji Budżetu i Gospodarki 

i poddała go pod głosowanie.  

Treść wniosku: ,, Przeprowadzić inwestycję związaną z adaptacją pomieszczeń w budynku 

Gimnazjum w Stanisławowie i rozbudową wg koncepcji przedstawionej przez Wójta Gminy. 

W głosowaniu oddano 5 głosów ,,za”, 8 ,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujących”. 

Wniosek upadł. Głosowało 13 Radnych obecnych na sali obrad.  

- Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej miedzy sesjami przedstawił Zygmunt Ochman 

Przewodniczący komisji – załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad 6.  

 Po otwarciu dyskusji w tym punkcie Radny Sylwester Książek zapytał o realizację 

funduszu sołeckiego i zapytał czy Wójt Gminy występował do Ministra Środowiska 

w sprawie decyzji dotyczącej statusu lasu w Choinach? 

 Adam Sulewski Wójt Gminy poinformował, że fundusz sołecki za 2016r. został 

zrealizowany. Jeśli chodzi o wniosek Sołectwa Choiny o zakup drukarki, to niestety nie ma 

takiej możliwości, żeby drukarka była przechowywana w domu Sołtysa. Gdyby we wsi była 

jakaś świetlica, to wówczas można byłoby zakupić drukarkę, która byłaby wykorzystywana 

przez społeczeństwo. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, to zawsze w Urzędzie Gminy można coś 

wydrukować. P. Książek często korzystał z drukarek i kserokopiarki w Urzędzie. Rada 

Gminy podjęła uchwałę dotyczącą ochronności lasów, która była tylko formalnością.  

 Radny Sylwester Książek oświadczył, że tylko sporadycznie prosi o wydrukowanie 

czy skopiowanie dokumentów.  

Po zakończeniu dyskusji Rada Gminy 11 głosami ,,za”, 1 ,,przeciw” 

i 1 ,,wstrzymującym” przyjęła informację z wykonania zadań w Urzędzie Gminy 

Stanisławów w 2016r. 

 

Ad 7. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Zespołu 

Interdyscyplinarnego za 2016r. – załącznik nr 5 do protokołu. Głosowało 13 radnych 

obecnych na sali obrad. 

 

Ad 8. 
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Po otwarciu dyskusji w tym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że 

sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 

2016r. było omawiane na posiedzeniach Komisji – załącznik nr 6 do protokołu.   

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła sprawozdanie. Głosowało 13 radnych obecnych na 

sali obrad. 

 

Ad 9. 

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

sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2016r. było omawiane na 

posiedzeniach Komisji – załącznik nr 7 do protokołu. Ponieważ obecnie nie ma Dyrektora 

GOK, sprawozdanie zostało przygotowane przez inną osobę. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła sprawozdanie. Głosowało 13 radnych obecnych na 

sali obrad. 

 

Ad 10.  

 Adam Sulewski Wójt Gminy poinformował, że plan dochodów na 2016r. stanowił 

kwotę 27.276.140,58 zł, został zrealizowany w kwocie 26.949.239,94 zł, co stanowi 98,8%. 

Plan wydatków opiewał na kwotę 33.262.926,58 zł, zaś realizacja wyniosła 28.923.785,74 zł 

– 86,96% planu. Inwestycje zostały zrealizowane za niższe kwoty niż określały kosztorysy. 

Zadłużenie Gminy wynosi poniżej 18%. Założyliśmy z p. Skarbnik ambitny plan, który 

wydawał się nie do zrealizowania. Następnie omówił tabelę nr 5 do Sprawozdania 

z wykonania budżetu Gminy za 2016r. – Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych 

zrealizowanych w 2016r. Przy omawianiu budowy hali sportowej w Pustelniku Wójt 

poinformował, że przy ubieganiu się o dotację na tę inwestycję jak również na budowę drogi 

w Wólce Pieczącej dużą pomocą służył p. Sylwester Dąbrowski Wicewojewoda Mazowiecki.  

 Radny Andrzej Kowalczyk dodał, że w przypadku dotacji na budowę drogi w Wólce 

Pieczącej duży wkład w pozyskanie środków wnieśli p. Marek Kaim Radny Rady Powiatu 

Mińskiego oraz Radny Piotr Matusik.  

Następnie Rada Gminy 7 głosami ,,za” przy 5 ,,wstrzymujących” podjęła Uchwałę 

Nr XXVI/227/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania 

z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Głosowało 12 Radnych obecnych na sali obrad, Radna Monika Uścińska nie brała udziału 

w głosowaniu. 

 

Ad 11. 

 Po otwarciu obrad w tym punkcie Elżbieta Król Przewodnicząca Rady Gminy 

poinformowała, że przed udzieleniem Wójtowi Gminy absolutorium, Rada Gminy powinna 

zapoznać się z pewnymi dokumentami.  

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2016r. Radni otrzymali dużo 

wcześniej. 

2)  Sprawozdanie finansowe Radni otrzymali w materiałach na sesję.  

3)  Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu Gminy Stanisławów za 2016r. odczytał Sylwester Bąkowski Wiceprzewodniczący 

Rady Gminy – załącznik nr 9 do protokołu. 

4)  Informacja o stanie mienia Gminy Stanisławów była dołączona do sprawozdania 

z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2016r. 

5)  Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium odczytał Zygmunt Ochman 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - załącznik nr 10 do protokołu. 

6)  Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o wniosku Komisji Rewizyjnej 

w sprawie absolutorium odczytał Sylwester Bąkowski Wiceprzewodniczący Rady Gminy – 

załącznik nr 11 do protokołu. 
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 Radny Sylwester Książek stwierdził, że w 2014r. odbyła się kompleksowa kontrola 

przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową, było dużo zarzutów. W 2015r. Wójt 

Gminy zobowiązał się do realizacji zaleceń pokontrolnych. Radny zapytał jak Wójt realizuje 

te zalecenia? Jak sytuacja wygląda w terenie? Komisja Rewizyjna powinna się tym zająć. 

Radny stwierdził, że procedury w Urzędzie Gminy są źle prowadzone, nieprawidłowo jest 

prowadzona dokumentacja podatkowo-księgowa. Radny Sylwester Książek stwierdził, że 

skoro p. Wójt przyjął te zalecenia, to powinien przekazać informację Radnym z ich realizacji.  

 Elżbieta Król Przewodnicząca Rady Gminy zauważyła, że sesja Rady Gminy nie jest 

miejscem na takie dyskusje, jest dużo czasu, aby takie sprawy wyjaśniać poza sesją.  

 Następnie Radny Zygmunt Ochman zgłosił wniosek o przegłosowanie projektu 

uchwały bez czytania jego treści. 

Wniosek został przyjęty 12 głosami ,,za”, przy 1 ,,wstrzymującym”. Głosowało 13 

Radnych obecnych na sali obrad. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy Stanisławów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 

2016r. – załącznik nr 12 do protokołu. 

W głosowaniu oddano 5 głosów ,,za” projektem uchwały, 4 głosy ,,przeciw” 

i 4 ,,wstrzymujące” się od głosowania. Głosowało 13 Radnych obecnych na sali obrad. 

Marcin Ciszkowski Radca Prawny wyjaśnił, że uchwała w sprawie absolutorium nie 

została podjęta z uwagi na brak poparcia wymaganej bezwzględnej większości głosów 

ustawowego składu Rady Gminy.  

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła 10 minutową przerwę w obradach. 

W trakcie przerwy obrady opuścili Radni Zygmunt Ochman i Krzysztof Grula 

pomniejszając liczbę Radnych obecnych na sesji do 11 osób.  

Po wznowieniu obrad po przerwie Przewodnicząca Rady Gminy przeszła do kolejnego 

punktu obrad. 

 

Ad 12.  

 Po otwarciu dyskusji w tym punkcie glos zabrał Radny Sylwester Książek, który 

stwierdził, że wieś Choiny posiada statut, tylko Sołtys się Wójtowi nie podoba. Radny zapytał 

Komendanta Policji w Stanisławowie o uwagi bądź zarzuty prokuratorskie w stosunku do 

Sołtysa wsi Choiny.  

 Robert Reda Komendant Komisariatu Policji w Stanisławowie poinformował, że do 

komisariatu nie docierały żadne uwagi na temat Sołtysa, jeśli chodzi o zarzuty prokuratorskie, 

to nic mu na ten temat nie wiadomo.  

Następnie Radny Sylwester Książek zapytał Przewodniczącą Rady Gminy czy 

rozeznała tą sprawę, czy są jakieś zarzuty wobec sołtysa?  

Elżbieta Król Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła, że Rada Gminy w tym punkcie 

nie rozpoznaje sprawy Sołtysa i Sołectwa Choiny tylko sprawę uchwalenia nowego Statutu. 

Statut jest zmieniamy po to, żeby zapanował porządek we wsi i żeby uregulować pewne 

kwestie, które nie zostały uregulowane w obecnie obowiązującym Statucie. 

 Po czym Radny Dariusz Kraszewski zawnioskował, aby w przyszłości ujednolicić 

statuty wszystkich sołectw, ponieważ w przyszłości takie sytuacje jak w Sołectwie Choiny 

mogą wystąpić również w innych sołectwach.  

Radny Andrzej Kowalczyk stwierdził, że to była wyjątkowa sytuacja. 

Radny Sylwester Książek stwierdził, że to nie była żadna wyjątkowa sytuacja 

i poprosił o wyjaśnienie powodu zmiany Statutu. 

Następnie Marcin Ciszkowski Radca Prawny odnosząc się do wniosku Komisji 

Budżetu i Gospodarki dotyczącego wprowadzenia zmiany do projektu statutu zacytował art. 

35 ustawy o samorządzie gminnym i poinformował, że choć konsultacje w sprawie Statutu 

Sołectwa nie są wiążące, to bezpieczniej byłoby nie wprowadzać zmian do projektu statutu, 
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który został już skonsultowany z mieszkańcami sołectwa. Przepisy nie mówią nic na temat 

zmian projektu po konsultacjach społecznych. 

Radny Dariusz Kraszewski zauważył, że gdyby Rada nie mogła wprowadzić żadnych 

zmian po konsultacjach, to byłoby ograniczenie jej kompetencji. Radny przyznał, że 

konsultacje odbyły się, mieszkańcy wypowiedzieli się co do treści statutu, ale to Rada 

uchwala statut i ma prawo nanieść jeszcze zmiany. 

Radny Sylwester Książek stwierdził, że Radny Kraszewski bredzi, tak samo jak Wójt 

podejmuje działania. Czy była informacja do Sołtysa, że Wójt chce przeprowadzić zebranie 

czy są jakieś dokumenty? Następnie zgłosił formalny wniosek, aby Wójt Gminy przedstawił 

Radzie Gminy informację o działaniach, jakie podjął tj. o dostarczaniu Radzie Gminy 

dokumentów, które świadczyłyby, że trzeba zmienić Statut i Sołtysa. 

Radny Dariusz Kraszewski wyjaśnił, że Statut Sołectwa zawsze można zmienić. Czy 

wy sobie zorganizujecie zebranie w sprawie odwołania Sołtysa, to już Wasza sprawa.  

Radny Książek poinformował, że była próba odwołania Sołtysa, przyjechało 5 

pracowników Urzędu Gminy, którzy przyjechali bez żadnego powiadomienia Sołtysa. 

Zjechała się banda pod pozorem praworządności.   

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie wniosek Radnego Sylwestra 

Książka. 

W głosowaniu oddano: 1 głos ,,za”, 4 ,,przeciw” i 6 ,,wstrzymujących”. Głosowało 

11 Radnych obecnych na sali obrad. 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała wniosek Komisji Budżetu 

i Gospodarki.      

Komisja wnioskowała o dodanie w § 13 ust. 2 zapisu, że zebranie zwołane przez 

Wójta otwiera Wójt i przewodniczy jego obradom.  

Marcin Ciszkowski Radca Prawny zaproponował, żeby dodać jeszcze zapis ,,...lub 

upoważniona przez niego osoba.” 

Radny Dariusz Kraszewski przyznał, że Komisja również o tym mówiła. 

Rada Gminy 8 głosami ,,za” przy 1 ,,przeciw” i 2 ,,wstrzymujących” poparła wniosek 

Komisji ze zmianą zaproponowana przez Radcę Prawnego. Głosowało 11 Radnych obecnych 

na sali obrad. 

Radny Andrzej Kowalczyk zgłosił wniosek o przegłosowanie projektu uchwały bez 

czytania jego treści.  

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

11 Radnych obecnych na sali obrad. 

Po czym głos zabrał Radny Dariusz Kraszewski, który wyjaśnił, że obowiązujące 

statuty sołeckie uniemożliwiają odwołanie sołtysa bez jego obecności na zebraniu. Te zmiany 

mają na celu umożliwienie mieszkańcom odwołanie sołtysa bez jego obecności na zebraniu. 

Przewodnicząca Rady Gminy przywołała do porządku Radnego Sylwestra Książka 

z uwagi na to, że obrażał pracowników Urzędu Gminy i zabierał głos bez udzielenia mu głosu 

przez Przewodniczącą Rady Gminy. 

Następnie Rada Gminy 8 głosami ,,za”, przy 1 ,,przeciw” i 2 ,,wstrzymujących” 

podjęła uchwałę Nr XXVI/228/2017 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Choiny, która 

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

 

Ad 13.  

 Po otwarciu dyskusji w tym punkcie jako pierwszy głos zabrał Adam Sulewski Wójt 

Gminy, który zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Stanisławów na rok 2017 w poniższym brzmieniu: ,,Zmiana nazwy zadania w tabeli nr 5 pkt 

12 do projektu uchwały z ,,Adaptacja pomieszczeń w budynku gimnazjum dla potrzeb 

przedszkola w Stanisławowie” na ,,Budowa przedszkola w Stanisławowie” 
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 Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie autopoprawkę zgłoszoną przez 

Wójta Gminy wyjaśniając, ze 500 tys. zł zostanie przeznaczone na budowę przedszkola, a nie 

na adaptację pomieszczeń. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że będzie to zmiana nazwy zadania w tabeli nr 5 do 

projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.  

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

autopoprawkę. 

Głosowało 10 Radnych obecnych na sali obrad. 

 Następnie głos zabrała Skarbnik Gminy, która poinformowała, że jest to uchwała 

porządkująca budżet po wymiarze podatków i pokrótce omówiła proponowane zmiany.  

 W tym momencie salę obrad opuściła Radna Agata Tabor pomniejszając liczbę 

Radnych obecnych na sesji do 10 osób. 

 Radny Sylwester Bąkowski zgłosił wniosek o przegłosowanie projektu uchwały bez 

czytania jego treści.   

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

Następnie Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/229/2017 w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017, która stanowi załącznik nr 14 do 

protokołu. Głosowało 10 Radnych obecnych na sali obrad. 

Radny Sylwester Bąkowski zabierając głos stwierdził, że pół roku zajęła Radnym 

dyskusja nad adaptacją pomieszczeń, która tą uchwałą się zakończyła. Następnie 

pogratulował mieszkańcom i Komitetowi Budowy Gimnazjum przekonania do swojego 

zdania Radnych oraz wytrwałości w dążeniu do celu. Przyznał, że wydaje mu się, że wszyscy 

zmierzają do tego samego celu i wyraził nadzieję, że przedszkole kiedyś zostanie 

wybudowane.  

[Dane osobowe sunięto na podstawie art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.).] 

przedstawiciel Komitetu podziękował Radnym za podjęcie decyzji o budowie. 

 

Ad 14. 

Po otwarciu dyskusji w tym punkcie jako pierwszy głos zabrał Adam Sulewski Wójt 

Gminy, który również zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany 

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

również będzie dotyczyła zmiany nazwy zadania z ,,Adaptacja pomieszczeń w budynku 

gimnazjum dla potrzeb przedszkola w Stanisławowie”  na ,,Budowa przedszkola 

w Stanisławowie” – zał. Nr 2 do projektu uchwały. 

Rada Gminy 9 głosami ,,za”, przy 1 ,,przeciw” przyjęła autopoprawkę Wójta. 

 Radny Sylwester Bąkowski zgłosił wniosek o przegłosowanie projektu uchwały bez 

czytania jego treści.   

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

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXVI/230/2017 w sprawie zmiany 

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

załącznik nr 15 do protokołu. Głosowało 10 Radnych obecnych na sali obrad. 

 

Ad 15. 

 Po otwarciu dyskusji w tym punkcie, jako pierwsza głos zabrała Jadwiga Będkowska 

Sekretarz Gminy, która poinformowała, że został uruchomiony Program upowszechniania 

płatności bezgotówkowych w administracji publicznej, realizowany przez Ministerstwo 

Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową, do którego Gmina przystąpiła. 

Przystąpienie do programu umożliwi mieszkańcom dokonywanie płatności kartą lub 

telefonem. 



9 

 

 Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały i poddała go pod 

głosowanie.    

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXVI/231/2017 w sprawie 

dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Stanisławów 

instrumentem płatniczym, która stanowi załącznik nr 16 do protokołu. Głosowało 10 Radnych 

obecnych na sali obrad. 

 

 

 

Ad 16. 

 Po otwarciu dyskusji w tym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała 

uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/198/2017 Rady 

Gminy Stanisławów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Stanisławów na 2017 rok. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXVI/232/2017 w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXIII/198/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie 

uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stanisławów na 2017 rok, która 

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

 

Ad 17. 

 W punkcie tym Rada Gminy  jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXVI/233/2017 

w sprawie wyrażenia zgody na zapewnienie bezpłatnego transportu dla dzieci i uczniów, 

wobec których Gmina Stanisławów nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu do 

oddziałów przedszkolnych i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Stanisławów w roku szkolnym 2017/2018, która stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Głosowało 10 Radnych obecnych na sali obrad. 

 

Ad 18. 

 Po otwarciu dyskusji w tym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła 

o zabranie głosu Janusza Wieczorka Kierownika Referatu Oświatowego. 

 P. Janusz Wieczorek zabierając głos wyjaśnił, że na posiedzeniach komisji informował 

o tym, że do projektu uchwały zostanie dodany zapis dot. obowiązkowego wymiaru 25 

godzin zajęć prowadzonych przez nauczyciela wspomagającego. Związek Nauczycielstwa 

Polskiego jest przeciwny podwyższaniu pensum nauczycielom, ale jego opinia nie jest 

wiążąca dla Rady Gminy. P. Wieczorek poinformował, że prawdopodobnie w przyszłości ta 

kwestia zostanie uregulowana w Karcie Nauczyciela, wówczas uchwała będzie nieaktualna.  

 Radny Sylwester Książek zapytał czy są takie potrzeby i jakie koszty pociągnie za 

sobą zwiększenie pensum nauczycielom?  

 Kierownik Referatu Oświatowego wyjaśnił, że logopedzi i psycholog już pracują tyle 

godzin, dla pedagoga pensum jest ustalane trochę na wyrost, od nowego roku szkolnego 

wchodzi doradztwo zawodowe, które nie jest uregulowane w uchwale. Jest też konieczność 

ustalenia pensum dla nauczyciela wspomagającego. Ustalenie pensum nie wiąże się z 

żadnymi dodatkowymi kosztami. 

 Następnie p. Elżbieta Król poddała pod głosowanie propozycję dodania w §1 pkt. 5 

projektu uchwały w brzmieniu: ,,nauczyciel wspomagający – 25 godzin tygodniowo”. 

 Zmiana została przyjęta 9 głosami ,,za”, przy 1 ,,wstrzymującym”. Głosowało 10 

Radnych obecnych na sali obrad. 

 Następnie Radny Andrzej Kowalczyk zgłosił wniosek o przegłosowanie projektu 

uchwały bez czytania jego treści. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 10 

Radnych obecnych na sali obrad. 
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Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/234/2017 w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach 

i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Stanisławów, która stanowi załącznik nr 19 do 

protokołu. Głosowało 10 Radnych obecnych na sali obrad. 

 

Ad 19. 

Otwierając dyskusję w tym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy przypomniała, że na 

dzisiejszej sesji była już mowa o Stowarzyszeniu ,,Lokalna Organizacja Turystyczna Wielki 

Gościniec Litewski”. 

Radny Sylwester Książek zapytał czy Wójt posiada wiedzę czy jest planowana jakaś 

infrastruktura, czy będzie coś robione na drodze wojewódzkiej nr 637 (chodniki, ścieżki 

rowerowe), ponieważ na tej drodze jest dużo wypadków? 

 Adam Sulewski przyznał, że posiada wiedzę na ten temat, ale to nie jest odpowiedni 

punkt na dyskusję tej kwestii. 

 Radny Sylwester Książek zapytał czy Wójt podejmie jakieś działania? 

 Następnie Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/235/2017 w sprawie 

przystąpienia Gminy Stanisławów do Stowarzyszenia ,,Lokalna Organizacja Turystyczna 

Wielki Gościniec Litewski”, która stanowi załącznik nr 20 do protokołu. Głosowało 10 

Radnych obecnych na sali obrad. 

 W tym momencie obrad sesję opuścił Radny Michał Cudny pomniejszając tym samym 

liczbę Radnych obecnych na sesji do 9 osób.  

 

Ad 20. 

 Jako pierwszy głos w tym punkcie zabrał Robert Reda Komendant Komisariatu Policji 

w Stanisławowie, który przedstawił i omówił prezentację na temat stanu bezpieczeństwa 

i porządku na terenie Gminy Stanisławów za 2016 rok – załącznik nr 21. 

Następnie p. [dane osobowe sunięto na podstawie art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. 

zm.).], mieszkaniec Stanisławowa poinformował, że w grudniu ub. roku po uruchomieniu 

myjni w Stanisławowie woda ze studzienki kanalizacyjnej wypływała na publiczną drogę 

i zapytał, kto za to odpowiada? 

 Komendant wyjaśnił, że policja jest powołana do zapobiegania przestępstwom i ich 

wykrywania. W tym przypadku Policja mogła się zająć tą sprawą jedynie pod kątem czy taka 

działalność nie ma wpływu na środowisko. Było prowadzone postępowanie pod kątem 

wpływu na środowisko oraz prowadzenia działalności bez stosownego zezwolenia. 

Postępowanie zostało umorzone z uwagi na śmierć właściciela firmy. Na dzień dzisiejszy 

myjnia nie działa.  

 P. [dane osobowe sunięto na podstawie art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

o dostępie do informacji publicznej. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.).] stwierdził, 

że myjnia nie działa dopiero od trzech tygodni. Zezwolenie na myjnię wydał Wójt. 

 Adam Sulewski Wójt Gminy wyjaśnił, że to nie Gmina wydaje pozwolenie na 

budowę, tylko Starosta.  

 P. [dane osobowe sunięto na podstawie art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.).]  stwierdził, że 

decyzję o warunkach zabudowy wydaje Wójt. Poinformował, że połowa działki jest 

przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe a druga połowa pod działalność gospodarczą.  

 Wójt zauważył, że Gmina nie może nikomu zabronić się budować i dodał, że wydał 

zgodę na sklep, a nie na myjnię.  

 Komendant Reda poinformował, że Komenda Powiatowa Policji w Mińsku 

Mazowieckim prowadziła śledztwo w kierunku samowoli budowlanej. Policja musiała mieć 
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podstawę do wszczęcia postępowania. W takim przypadku Wójt nie mógł wydać pozwolenia. 

To postępowanie również zostało umorzone z uwagi na śmierć właściciela. 

 [Dane osobowe sunięto na podstawie art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

o dostępie do informacji publicznej. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.).] stwierdził, 

że to Policja powinna zawiadomić odpowiednie organy o tym, że woda z chemikaliami 

wypływa ze studzienki na ulicę. 

 Po zakończeniu dyskusji Rada Gminy 8 głosami ,,za”, przy 1 ,,wstrzymującym” 

przyjęła informację o stanie bezpieczeństwa i porządku na terenie Gminy Stanisławów za 

2016 rok. Głosowało 9 Radnych obecnych na sali obrad. 

 

Ad 21. 

Adam Sulewski Wójt Gminy poinformował, że został ogłoszony konkurs na 

stanowisko dyrektora zespołu szkolnego w Stanisławowie. Wpłynęły 2 oferty. Został również 

ogłoszony konkurs na dyrektora Zespołu Szkolnego w Ładzyniu. 

 

Ad 22. 

Adam Sulewski Wójt Gminy poinformował, że dożynki w tym roku zostały 

zaplanowane na 13 sierpnia. Podczas dożynek odbędzie się konkurs wieńców, kiermasz 

książek – będą sprzedawane książki pozyskane od mieszkańców, a dochód zostanie 

przeznaczony na zakup nowych książek do biblioteki gminnej. Jeśli chodzi o pikniki, to 

większość się już odbyła: w Pustelniku, Ładzyniu, Goździówce i Wólce Konstancji. 

W Lubominie odbędzie się piknik z okazji 90-lecia OSP. Na 10 września jest planowany 

międzygminny rajd rowerowy.  

P. [dane osobowe sunięto na podstawie art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

o dostępie do informacji publicznej. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.).] stwierdził, 

że dożynki należy robić delikatniejsze. Ludzie na tym zarabiają a pracownicy Urzędu Gminy 

muszą sprzątać po dożynkach.  

 Wójt powiedział, że dożynki odbywają się od lat. Obecnie ta impreza bilansuje się. 

OSP osiąga dochód z loterii fantowej. Do lokalnych przedsiębiorców i innych firm są 

wysyłane prośby o wsparcie tej imprezy. W ub. roku z darowizn finansowych i rzeczowych 

Gmina pozyskała kilkanaście tysięcy złotych. Środki te są przeznaczane na nagrody 

w konkursach oraz wynagrodzenia dla artystów.  

 

Ad 23. 

W punkcie tym Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o pismach, jakie 

wpłynęły do Rady Gminy.  

1. Pismo Ochotniczej Straży Pożarnej w Rządzy o zwiększenie dotacji na budowę remizy 

OSP – załącznik nr 22 do protokołu. 

2. Pismo Związku Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w sprawie zwiększenia 

ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach i szkoleniach – załącznik nr 23 do protokołu.  

3. Wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury o przyznanie środków na zajęcia 

indywidualne nauki na instrumentach blaszanych - załącznik nr 24 do protokołu.  

4. Wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury o sfinansowanie zajęć – kukiełki rozwijają 

wyobraźnię - załącznik nr 25 do protokołu.  

Przewodnicząca Rady Gminy wniosła o skierowanie tych pism do rozpatrzenia przez 

Komisję Budżetu i Gospodarki. 

 Rada Gminy jednogłośnie poparła wniosek Przewodniczącej. Głosowało 9 Radnych 

obecnych na sali obrad.  

5. Wniosek Uczniowsko-Parafialno-Ludowego Klubu Sportowego o wymianę ogrzewania 

w sali gimnastycznej w Stanisławowie. Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że to 

jest już w trakcie realizacji - załącznik nr 26 do protokołu.  
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6. Wniosek Uczniowsko-Parafialno-Ludowego Klubu Sportowego o zamontowanie 

spowalniaczy na ul. Armii Krajowej przy boisku szkolnym - załącznik nr 27 do protokołu.  

Przewodnicząca Rady Gminy zawnioskowała o przekazanie tych pism Wójtowi 

Gminy zgodnie z właściwością. 

 Rada Gminy jednogłośnie poparła wniosek Przewodniczącej. Głosowało 9 Radnych 

obecnych na sali obrad. 

7. Pismo [dane osobowe sunięto na podstawie art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.).] dotyczące 

wyrażenia zgody na przyjęcie dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej 

w Stanisławowie – załącznik nr 28 do protokołu. 

 P. Elżbieta Król Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła, że jest problem z tym gdzie 

te dzieci mają chodzić do szkoły czy do Stanisławowa, czy do Ładzynia. Następnie wniosła 

o przekazania pisma do Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa    

 Rada Gminy jednogłośnie poparła wniosek Przewodniczącej. Głosowało 9 Radnych 

obecnych na sali obrad. 

 P. [dane osobowe sunięto na podstawie art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.).] zapytała czy 

ktoś zapoznał się z przepisami oświatowymi? Ustawa mówi, że na wniosek rodziców dziecko 

musi zostać przyjęte do szkoły. 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że Komisja zajmie się tą sprawą. 

Adam Sulewski Wójt Gminy wyjaśnił, że problem jest w tym, że w obwodzie Szkoły 

Podstawowej w Ładzyniu w tym roczniku jest 6 dzieci, a w Stanisławowie jest 50 dzieci. 

Przez tę dwójkę dzieci w Stanisławowie musiałby powstać trzeci oddział.  

8. Pismo [dane osobowe sunięto na podstawie art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.).] dotyczące 

przyszłości Szkoły Podstawowej w Ładzyniu - załącznik nr 29 do protokołu. 

Elżbieta Król Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała żeby Wójt Gminy 

wyznaczył termin spotkania. Dodała, że w piśmie jest wiele pytań, na które Radni nie znają 

odpowiedzi. 

Rada Gminy jednogłośnie przekazała pismo Wójtowi Gminy do dalszego działania. 

Głosowało 9 Radnych obecnych na sali obrad. 

9. Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że do Rady gminy wpłynęły Uchwały Rady 

Powiatu Sokołowskiego i Nowodworskiego dotyczące włączenia Powiatowych Urzędów 

pracy w struktury administracji rządowej.    

 

 Następnie głos zabrał Radny Dariusz Kraszewski, który zgłosił wniosek 

o doprecyzowanie zmiany w budżecie Gminy dotyczącej kwestii budowy przedszkola 

w Stanisławowie. Chodzi o to, żeby przeanalizować projekt celem zoptymalizowania 

kosztów. 

 Radny Sylwester Bąkowski wyraził obawę, że wniosek Radnego Kraszewskiego jest 

zbyt daleko idący. 

 Władysław Sędzielski Zastępca Wójta zapytał, na czym miałaby polegać 

optymalizacja kosztów bez zmiany kubatury? Architekt Sołowiej wypowiedział się, że koszty 

można zmniejszyć poprzez zastosowanie tańszych materiałów, ale takie zmiany mogą być 

niekorzystne. 

 Radny Dariusz Kraszewski wyjaśnił, że nie chodziło mu o zmianę projektu tylko 

o zastosowanie innych, korzystniejszych finansowo rozwiązań. Podobnie jak w przypadku 

hali w Pustelniku. Ale w tej sytuacji wycofał swój wniosek i dodał, że chodziło mu o to, żeby 

przyjrzeć się, gdzie można zaoszczędzić środki. W związku z tym zaapelował o rozpoczęcie 

procedur. 
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Janina Weselińska Sołtys wsi Cisówka zabierając głos stwierdziła, że nieudzielenie 

absolutorium Wójtowi Gminy jest porażką Rady Gminy. Przyznała też, że nie ma potrzeby 

zmiany projektu budowy przedszkola w Stanisławowie. Następnie podziękowała p. Adamowi 

Sulewskiemu Wójtowi Gminy za umożliwienie dzieciom wyjazdu do Trzcianek, p. Grażynie 

Kosek Kierownikowi referatu inwestycji, remontów i ochrony środowiska, p. Ewie Dłuskiej-

Redes za rowy oraz p. Beacie Wąsowskiej Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej za pracowników, którzy zajmują się podopiecznymi. 

 

Hanna Zielińska Sołtys Stanisławowa nawiązując do absolutorium stwierdziła, że 

przez Radnych przez rok była przeciągana budowa przedszkola w Stanisławowie.  

Radny Sylwester Bąkowski przypomniał, że w projekcie budżetu Gminy na 2017r. nie 

było ani złotówki na przedszkole, to staraniem Rady Gminy zostało wygospodarowane 500 

tys. zł, które zostały przeznaczone na ten cel. Jeżeli budżet na to pozwala, to już w tym roku 

można rozpocząć budowę. Musi to również zostać zaplanowane w WPF.   

Radny Dariusz Kraszewski przyznał, że w tym roku miało nie być budowy 

przedszkola. Zapewnił, że Rada niczego nie przeciąga, chodzi o odpowiedzialne i świadome 

podejmowanie decyzji. Decyzja podjęta na dzisiejszej sesji jest najlepszą decyzją na tę 

chwilę. 

P. [dane osobowe sunięto na podstawie art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.).] powiedział, 

że Radni nie posiadają wiedzy na każdy temat. P. Kosek potwierdziła, że jeżeli nie zmienia 

bryły tylko wnętrze to nie jest potrzebne nowe pozwolenie na budowę. P. [dane osobowe 

sunięto na podstawie art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.).] przyznał, że wniosek Radnego 

Kraszewskiego jest słuszny, ponieważ wyznaczenie terminu realizacji określonego działania 

jest zobowiązaniem Wójta do tego, żeby nie przeciągał sprawy. 

 

 Grażyna Kosek Kierownik referatu inwestycji, remontów i ochrony środowiska 

w związku z odejściem z pracy w Urzędzie Gminy podziękowała za współpracę 

mieszkańcom, Sołtysom, Radnym. Przyznała, że starała się współpracować najlepiej jak 

potrafiła. Stwierdziła, że jeśli chodzi o władze gminy, to nie może podziękować Wójtowi 

Gminy z uwagi na to, że nie otrzymała od niego wsparcia, jakie powinna otrzymać. 

Stwierdziła, że Wójt rzucał kalumnie pod jej adresem na posiedzeniu Komisji Społecznej 

i Budżetowej. Powiedział, że wybrał ją na zajmowane stanowisko, bo nie miał wyboru, co jest 

nieprawdą, bo do konkursu przystąpiło kilka osób. Na posiedzeniu Komisji Wójt mówił, że 

cieszy się, że odchodzi z Urzędu, bo miał z nią konflikt, a przecież otrzymywała nagrody od 

Wójta, oceniał ją dobrze i bardzo dobrze. Potwierdzeniem tego są dokumenty, dodała, że nie 

otrzymała od Wójta upomnień i nagan. W poprzedniej pracy również nie dostała żadnej 

nagany czy upomnienia. Otrzymała zaś nagrodę za zasługi dla budownictwa. Na rozprawie w 

sądzie z p. [dane osobowe sunięto na podstawie art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

o dostępie do informacji publicznej. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.).], Wójt 

również ocenił ją bardzo dobrze. Zarzuciła Wójtowi Gminy, że chce ją zdyskredytować 

i zniesławić w oczach społeczności lokalnej. Przyznała, że jest jej bardzo przykro, że musi 

odejść, ale dłużej nie może tutaj pracować Dodała, że jedyną osobą, która ją wspierała była 

Skarbnik Gminy. 

 Radny Sylwester Bąkowski podziękował p. Kosek za halę w Pustelniku, ponieważ to 

p. Kosek zamieściła zapisy dotyczące odbioru hali i to Wykonawcy zależy na tym, żeby hala 

została odebrana. Radny stwierdził, że Wykonawca wspierał i szanował p. Kosek. 

 Następnie Adam Sulewski Wójt Gminy zwrócił się do p. Kosek z pytaniem, którą 

firmę preferowała w przetargu na budowę sieci kanalizacyjnej w Retkowie i Prądzewie-

Kopaczewie? 



14 

 

 P. Grażyna Kosek zapewniła, że nie preferowała żadnej firmy. Do przetargu wpłynęło 

22 oferty. Najtańsza oferta firmy SANPROD była o 60 % niższa niż kosztorys. W tej sytuacji 

musiała tę firmę zapytać o cenę, która była rażąco niska. Wyjaśnienia firmy nie przekonały 

jej. Poinformowała, że działała zgodnie z prawem zamówień publicznych. Miała kłopoty z tą 

firmą, ale pomagał jej inspektor nadzoru. 

 Wójt Gminy stwierdził, że p. Kosek preferowała kolejną firmę. 

 P. Kosek wyjaśniła, że kolejną firmę również zapytała o cenę.  

 Wójt Gminy zarzucił p. Kosek, że w Retkowie i Prądzewie-Kopaczewie są problemy 

z przyłączaniem się właścicieli nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Gdyby zasady budowy 

przyłączy kanalizacyjnych na wniosek p. Kosek nie zostały zmienione, to nie byłoby 

problemów. 

 Następnie Przewodnicząca Rady Gminy zauważyła, że Wójt Gminy znał przebieg 

pracy p. Kosek i nie ma żadnej notatki, że źle pracowała. Wójt wypowiadał się o niej, jako 

o fachowcu. P. Król stwierdziła, że Wójt nie powinien ,,wywlekać” tych spraw na sesji tylko 

powiedzieć, że współpraca układała się źle. Sesja Rady Gminy nie jest miejscem na taką 

dyskusję i należy ją zakończyć. P. Elżbieta Król podziękowała p. Grażynie Kosek za 

współpracę i życzyła następnej dobrej pracy.   

 

 [Dane osobowe sunięto na podstawie art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

o dostępie do informacji publicznej. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.).]  zabierając 

głos stwierdził, że w Gminie Stanisławów nie było jeszcze sytuacji żeby Wójt nie otrzymał 

absolutorium. To nie jest dobra sytuacja, krążą informacje, że Wójt źle traktuje ludzi. Jednak 

Rada nie ma prawa ingerować w te sprawy. Zwracając się do Wójta Gminy p. [dane osobowe 

sunięto na podstawie art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.).] powiedział, że od 27 lat nie zdarzyło 

się, żeby Wójt nie otrzymał absolutorium, teraz Radni ocenili działania Wójta, a za rok 

mieszkańcy podziękują p. Wójtowi za jego działania. 

 

 Radny Sylwester Bąkowski zwrócił się do p. Roberta Wiącka informatyka o podanie 

powodów odejścia z Urzędu Gminy. 

 P. Robert Wiącek odpowiadając na prośbę Radnego Bąkowskiego powiedział, że 

pracował w Urzędzie Gminy 25 lat i jego odejście pozostanie jego sprawą. Następnie 

podziękował za współpracę. 

 Elżbieta Król Przewodnicząca Rady Gminy również podziękowała p. Wiąckowi za 

lata współpracy i poświęcony czas m.in. podczas pracy przy dożynkach. 

 

 Leonard Zdanowicz Radny Powiatowy przedstawił informację z działań powiatu. 

1. Na sesji Rady Powiatu 21 czerwca 2017r. zostanie podjęta uchwała w sprawie 

przejęcia przez Powiat i przekazania Gminie Stanisławów dwóch dróg położonych na 

terenie Gminy, zgodnie z uchwałami Rady Gminy.   

2. W budżecie Gminy na 2017 rok jest realizacja nakładki na drodze powiatowej na 

odcinku w Cisówce i na pewno zostanie to zrobione. 

3. Został zaprojektowany chodnik przy drodze powiatowej do Sokóla, realizacja 

w przyszłym roku. 

 

P. Zdanowicz zaapelował o przyjęcie do Szkoły Podstawowej w Stanisławowie 

dwójki dzieci z Lubomina zgodnie z prośbą rodziców. Dla dobra tych dzieci decyzję należy 

podjąć jak najszybciej. 

 

Hanna Zielińska Sołtys Stanisławowa poruszyła problem braku światła stop na 

skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Wołomińskiej w Stanisławowie. Należy tę sprawę połączyć 
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z modernizacją drogi wojewódzkiej nr 637. Wyraziła nadzieję, że w najbliższym czasie uda 

się ten problem rozwiązać.  

 Radny Andrzej Kowalczyk poinformował, że Komisja Społeczna postara się załatwić 

sprawę przyjęcia dzieci do szkoły jak najszybciej. Dodał, że uważa, iż ta sprawa powinna 

zostać załatwiona bez interwencji Rady Gminy. 

 

[Dane osobowe sunięto na podstawie art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.).] mieszkaniec 

Gminy stwierdził, że Radny Powiatowy interesuje się tylko Stanisławowem. 

Adam Sulewski Wójt Gminy stwierdził, że nieprawdą jest, że p. Leonard Zdanowicz 

interesuje się tylko Stanisławowem, bo wspólnie z p. Zdanowiczem walczyli o zatoczkę 

autobusową w Pustelniku.  

 P. [dane osobowe sunięto na podstawie art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

o dostępie do informacji publicznej. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.).] zauważył, 

że nakładka na drodze do Cisówki była robiona 2 lata temu i już się rozpadła. Odnośnie 

modernizacji drogi 637 stwierdził, że niedawno był robiony modernizowany odcinek drogi 

637, a w ub. roku był budowany ponownie ten sam odcinek, może gdyby ten odcinek nie był 

modernizowany dwukrotnie, to środków wystarczyłoby na modernizacje całej drogi. 

Janina Weselińska Sołtys Wsi Cisówka stwierdziła, że nakładka na drodze została 

zrobiona dobrze, ale na drugą część drogi za mało było nasypane kruszywa i podczas 

,,objazdu” zostało to rozjechane. 

   

Małgorzata Komuda Sołtys Wsi Wólka Piecząca zapytała o wykonanie spowalniaczy 

na drodze w Wólce Pieczącej. 

Adam Sulewski Wójt Gminy wyjaśnił, że droga nie została jeszcze odebrana, 

spowalniacze będzie można zamontować dopiero po odebraniu drogi. 

  

 [Dane osobowe sunięto na podstawie art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

o dostępie do informacji publicznej. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.).]  

mieszkanka Gminy zapytała czy na ulicy Mińskiej w Stanisławowie gruz zostanie przysypany 

czymś drobniejszym? W momencie, kiedy gruz był dowożony na drogę nie było żadnego 

pracownika i gruzu zostało tyle nawiezione, że podczas opadów deszczu woda cofa się na 

podwórka. P. [dane osobowe sunięto na podstawie art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 

r. o dostępie do informacji publicznej. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.).] zapytała 

również o ulicę Żytnią, czy teren wzdłuż ulicy jest prywatny, czy gminny, bo niektórzy 

mieszkańcy sadzą drzewka, a inni stawiają ogrodzenia.  

Adam Sulewski Wójt Gminy stwierdził, że ulica Mińska była nawożona tłuczniem 

i gruzem, ale p. [dane osobowe sunięto na podstawie art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.).] nic 

się nie podobało. 

 

Przewodnicząca Rady gminy odnosząc się do wypowiedzi p. Hanny Zielińskiej 

dotyczącej budowy przedszkola w Stanisławowie powiedziała, że nieważne kto przyczynił się 

do tego, że przedszkole w Stanisławowie będzie wreszcie budowane, ważne że będzie to 

realizowane. P. Król wyraziła nadzieję, że budowa jak najszybciej dojdzie do skutku. 

 

 Ad 24. 

 Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Elżbieta Król Przewodnicząca 

Rady Gminy zamknęła XXVI sesję Rady Gminy Stanisławów.           

   

Protokołowała  
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Hanna Pietrzyk 


