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Protokół Nr XXVII/2017 

z XXVII Sesji Rady Gminy Stanisławów 

w dniu 31 sierpnia 2017 r. 

XXVII Sesja Rady Gminy Stanisławów odbyła się w dniu 31 sierpnia 2017 r. w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy Stanisławów i trwała od godz. 15.05 do godz. 20.15 

(planowane rozpoczęcie godz. 15.00). Obrady prowadziła Elżbieta Król – Przewodnicząca 

Rady Gminy Stanisławów. 

W obradach udział wzięli: 

 Radni Gminy – 14 osób (nieobecny: Radny Sylwester Bąkowski), 

 Adam Sulewski – Wójt Gminy, 

 Władysław Sędzielski – Zastępca Wójta Gminy, 

 Jadwiga Będkowska – Sekretarz Gminy, 

 Czesława Kaim – Skarbnik Gminy, 

 Marcin Ciszkowski – Radca Prawny, 

 Sołtysi wsi, 

 Kierownicy jednostek organizacyjnych, 

 inne osoby zaproszone. 

Listy obecności w załączeniu do protokołu. 

Ad. 1 

Otwarcia XXVII Sesji Rady Gminy Stanisławów w dniu 31 sierpnia 2017 r. dokonała 

Elżbieta Król – Przewodnicząca Rady Gminy – powitała wszystkie osoby przybyłe na 

posiedzenie, a następnie poinformowała, że na sali jest obecnych 13 radnych, co stanowi 

quorum wymagane do prawidłowego prowadzenia obrad. 

Ad. 2 

Elżbieta Król – Przewodnicząca Rady Gminy odczytała porządek obrad, który przedstawia się 

następująco: 

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Stanisławów.  

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy Stanisławów. 

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.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy 

Stanisławów na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na 

terenie Gminy Stanisławów. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania skarbnika Gminy Stanisławów. 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnika Gminy Stanisławów. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Stanisławów na 

lata 2017-2020. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale Nr XXV/138/09 Rady Gminy 

Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu 

określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki 

pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

Stanisławów. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

Stanisławów. 

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. Podsumowanie organizacji wypoczynku wakacyjnego uczniów w czasie wakacji, 

organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury i szkoły. 

16. Ocena stanu przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2017/2018. 

17. Wybór miejscowości, dla których zostanie opracowany projekt budowy sieci 

kanalizacyjnej. 

18. Zapytania i wolne wnioski. 

19. Zamknięcie obrad.  

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy zapytała o wnioski w sprawie zmian w porządku 

obrad. 

Wójt Gminy zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad punktów: 6, 9, 17. Na komisjach 

były jeszcze dyskusje na ten temat i Radni opowiedzieli się za przesunięciem tych punktów 

na sesję wrześniową. 

Do obrad dołączył Radny Sylwester Książek, powiększając liczbę Radnych do 14 osób. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie wniosek Wójta Gminy. 

Głosowanie: 14 głosów – za (głosowało 14 radnych). Porządek obrad został zmieniony. 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała porządek obrad po zmianach, który przedstawia się 

następująco: 

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Stanisławów.  

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy Stanisławów. 

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania skarbnika Gminy Stanisławów. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnika Gminy Stanisławów. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale Nr XXV/138/09 Rady Gminy 

Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu 

określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki 

pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

Stanisławów. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

Stanisławów. 

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

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Stanisławów na lata 2017 – 2027. 

13. Podsumowanie organizacji wypoczynku wakacyjnego uczniów w czasie wakacji, 

organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury i szkoły. 

14. Ocena stanu przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2017/2018. 

15. Zapytania i wolne wnioski. 

16. Zamknięcie obrad.  

Ad. 3 

Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że wszyscy zapoznali się z protokołem, następnie 

w związku z brakiem uwag do protokołu poddała pod głosowanie protokół z posiedzenia 

XXVI Sesji Rady Gminy Stanisławów. 

Głosowanie: 12 głosów – za, 2 głosy - wstrzymane (głosowało 14 radnych). Protokół został 

przyjęty. 

Ad 4 

Otwierając dyskusję w tym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Wójta Gminy 

o zabranie głosu. 

Wójt Gminy złożył sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na XXVI (sprawozdanie 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). Ponadto poinformował, że: 

 W środę pochowaliśmy wieloletniego Sołtysa wsi Legacz – Pana Kazimierza 

Cieszkowskiego, od 1990 roku był sołtysem. Uczcijmy minuta ciszy pamięć sołtysa. 

 Mamy sprawozdanie z wykonania budżetu za 1 półrocze 2017 r., dochody wykonanie 

w 52,68 %, wydatki wykonane w 46,46 %. Zadłużenie gminy wynosi 20,16 %. 
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 W Zespole Szkół w Stanisławowie w budynku szkoły podstawowej wymieniono piec 

na gazowy i całą instalację C.O. Wymieniono również wykładzinę na małej sali 

gimnastycznej. 

 Trwa wymiana kotłowni w Gminnym Ośrodku Kultury, tam też będzie ogrzewanie 

gazowe. 

 Wykonaliśmy drogę asfaltową w Zalesiu, dostaliśmy na nią dofinasowanie z FOGR. 

Dostaliśmy również dofinasowanie na drogę w Łęce, mam nadzieję, że dzisiaj 

w zmianach budżetowych będzie to przegłosowane. 

 W hali w Pustelniku cały czas trwają prace wykończeniowe. 

 Jutro mamy kolejną rocznice wybuchu II wojny światowej. Zapraszamy do GOK na 

wykład o Gminie Stanisławów w trakcie II wojny światowej oraz na występ 

towarzystwa śpiewaczy. 

 W Wólce Czarnińskiej jest stajnia pod lasem, której właściciele w sobotę zapraszają 

mieszkańców na piknik z okazji 10 lat istnienia. 

 Dnia 2 września 2017 r. o godz. 17.00 odbędzie się narodowe czytanie w Publicznej 

Bibliotece w Stanisławowie. 

 Dnia 3 września 2017 r. organizowany jest wyjazd do Częstochowy z Gminy 

Stanisławów, jadą 2 autokary i są jeszcze wolne miejsca. 

 Dnia 3 września 2017 r. odbywają się zawody powiatowe w Mrozach. Naszą Gminę 

będą reprezentowały OSP Czarna i OSP Pustelnik. 

 Wieniec z naszej Gminy z Zalesia Państwa [usunięto ze względu na prywatność osoby 

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

publicznej. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.)] zajął I miejsce na dożynkach 

diecezjalnych. 

 Dnia 10 września 2017 r. organizujemy III Międzygminny Rajd Rowerowy 

z Gminami Dobre i Jakubów. My jesteśmy gospodarzami, start jest u nas koło Urzędu, 

a meta na Koloniach Stanisławów. 

 Przypominam sołtysom, że do końca września należy zwołać zebrania w sprawie 

funduszu sołeckiego. 

 Mamy nowych pracowników w Urzędzie Gminy. Ponadto w czasie wakacji odbyły się 

konkursy na dyrektorów szkół. Chciałbym podziękować dyrektorom którzy prze wiele 

lat pełnili tę funkcję: Dyrektor Zespołu Szkół w Stanisławowie Pani Wandzie 

Zdanowicz oraz Dyrektor Zespołu Szkolnego w Ładzyniu Pani Mirosławie Rek. 

Dziękuję za wieloletnie zaangażowanie, za bardzo dobrą współpracę, za poświęcenie 

dla dobra społeczności szkolnej. 

Pani Wanda Zdanowicz powiedziała, że starałam się bardzo, współpraca z obecnym Panem 

Wójtem była krótka, ale konkretna. Zawsze czułam się dobrze traktowana we współpracy. 

Serdecznie dziękuję wszystkim z którymi współpracowałam: Wójtowi, Zastępcy Wójta, 

Sekretarz, Skarbnik, Kierownik GOPS, pracownikom urzędu, Radnym Gminy Stanisławów, 

sołtysom wsi. Będę dalej pracowała jako nauczyciel, będę pracowała z dziećmi, które mają 

problemy rozwojowe, bo bycie nauczycielem to moja pasja. 
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Pani Mirosława Rek powiedziała, że 39 lat w oświacie Stanisławowa to długo i 26 lat jako 

Dyrektor. Bardzo ciepło będę wspominać ten czas. Dziękuję Wójtowi Adamowi 

Sulewskiemu, jak również byłemu Wójtowi Wojciechowi Witczakowi, pracownikom gminy, 

Radnym Gminy Stanisławów, Przewodniczącym Rady Gminy, Kierownik GOPS, 

Dyrektorom szkół, Skarbnik, sołtys z Ładzynia. Będę jeszcze pracowała jako nauczyciel, będę 

wspierać. Zostawiam dobrą szkołę, z wynikami, z osiągnięciami. Gratuluję nowej Pani 

Dyrektor. 

Wójt Gminy powiedział, że od jutra Dyrektorem Zespołu Szkolnego w Ładzyniu zostanie 

Pani Magdalena Kożuch. 

Pani Magdalena Kożuch powiedziała, że bardzo dziękuję i liczę na dobrą współpracę 

i wsparcie. 

Wójt Gminy powiedział, że od jutra Dyrektorem Zespołu Szkół w Stanisławowie będzie Pan 

Jan Leś. 

Pan Jan Leś powiedział, że pełniłem funkcję Dyrektora Gimnazjum i współpraca była bardzo 

dobra, myślę że taka pozostanie. Dołożę wszelkich starań, żeby zespół funkcjonował bardzo 

dobrze. 

Wójt Gminy przedstawił również nowego Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury 

w Stanisławowie Panią Martę Kowalczyk. 

Pani Elżbieta Król również podziękowała Pani Mirosławie Rek oraz Pani Wandzie 

Zdanowicz za wieloletnią pracę dla dobra szkół. Gratuluję również wyboru nowym 

dyrektorom: Pani Magdalenie Kożuch i Panu Janowi Leś. 

Ad. 5 

Pan Dariusz Kraszewski – Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki przedstawił 

sprawozdanie z pracy Komisji między sesjami – sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego protokołu.  

Pan Andrzej Kowalczyk – Przewodniczący Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa 

przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji między sesjami – sprawozdanie stanowi załącznik 

nr 3 do niniejszego protokołu. 

Pan Zygmunt Ochman – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że miedzy 

sesjami nie było posiedzenia Komisji. 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia Komisji 

Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa – sprawozdanie 

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Ad. 6 
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Przewodnicząca Rady Gminy otwierając dyskusję w punkcie, oddała głos Wójtowi Gminy. 

Wójt Gminy powiedział, że Pani Czesława Kaim zwróciła się do mnie z wnioskiem, że chce 

przejść na emeryturę. W następnym punkcie zaproponuję Zastępcę Skarbnika na stanowisko 

Skarbnika. 

Pan Zygmunt Ochman zgłosił wniosek o głosowanie przedmiotowej uchwały bez czytania. 

Głosowanie: 14 głosów – za (głosowało 14 radnych). Wniosek został przyjęty. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie odwołania 

skarbnika Gminy Stanisławów. 

Głosowanie: 14 głosów – za (głosowało 14 radnych). Uchwała została podjęta. 

Uchwała NR XXVII/236/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 31 sierpnia 2017 r. 

w sprawie odwołania skarbnika Gminy Stanisławów. (uchwała stanowi załącznik nr 5 do 

niniejszego protokołu) 

Skarbnik Gminy podziękowała za podjęcie uchwały oraz za współpracę, szczególnie sołtysom 

wsi i radnym wszystkich kadencji. 

Ad. 7 

Wójt Gminy powiedział, że na stanowisko Skarbnika Gminy proponuję Panią Danutę Słowik, 

która wiele lat pracowała jako Zastępca Skarbnika Gminy, jest to moim zdaniem najbardziej 

odpowiednia osoba na to stanowisko. 

Pani Danuta Słowik podziękowała Wójtowi gminy za zaufanie, mam nadzieję że moje 

doświadczenie pomoże mi sprostać powierzonym zadaniom. Liczę na współpracę. 

Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że to jest dobra decyzja. 

Pan Zygmunt Ochman zgłosił wniosek o głosowanie przedmiotowej uchwały bez czytania. 

Głosowanie: 14 głosów – za (głosowało 14 radnych). Wniosek został przyjęty. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie powołania skarbnika 

Gminy Stanisławów. 

Głosowanie: 12 głosów – za, 2 głosy - wstrzymane (głosowało 14 radnych). Uchwała została 

podjęta. 

Uchwała NR XXVII/237/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie 

powołania skarbnika Gminy Stanisławów. (uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu) 
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Ad. 8 

Pan Janusz Wieczorek powiedział, że wysokość dodatków dla nauczycieli reguluje uchwała 

z 2009 r. jednak zmiany w oświacie spowodowały potrzebę zmiany tej uchwały zgodnie 

z przedstawioną treścią. 

Pan Piotr Matusik zgłosił wniosek o głosowanie przedmiotowej uchwały bez czytania. 

Głosowanie: 14 głosów – za (głosowało 14 radnych). Wniosek został przyjęty. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany w uchwale 

Nr XXV/138/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia 

Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz 

szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw. 

Głosowanie: 14 głosów – za (głosowało 14 radnych). Uchwała została podjęta. 

Uchwała NR XXVII/238/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 31 sierpnia 2017 r. 

w sprawie zmiany w uchwale Nr XXV/138/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 

28 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek 

oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. (uchwała 

stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu) 

Ad. 9 

Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że Wiceprzewodniczący z powodu spraw 

zawodowych musiał wyjechać i nie będzie go kilka miesięcy. 

Pan Andrzej Kowalczyk powiedział, że nasz kolega prosił, abyśmy go odwołali, bo sam nie 

chciał złożyć rezygnacji. 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zgłoszenie kandydatów do komisji skrutacyjnej, 

która przeprowadzi głosowanie tajne. 

Zgłoszono następujących członków Rady w skład komisji skrutacyjnej: 

1. Agata Tabor 

2. Monika Uścińska 

3. Mariola Orłowiec 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła przerwę, aby komisja skrutacyjna mogła się 

ukonstytuować. 
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Po przerwie. 

Członkowie komisji skrutacyjnej wybrali przewodniczącą komisji – Radną Agatę Tabor. 

Komisja skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne w sprawie odwołania 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stanisławów. Następnie sporządziła i przedstawiła 

protokół z powyższego głosowania (protokół stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 

protokołu). W wyniku głosowania tajnego stosunkiem głosów: 14 głosów – za (głosowało 14 

radnych) Pan Sylwester Bąkowski został odwołany z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy Stanisławów. 

Pan Zygmunt Ochman zgłosił wniosek o głosowanie przedmiotowej uchwały bez czytania. 

Głosowanie: 14 głosów – za (głosowało 14 radnych). Wniosek został przyjęty. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie odwołania 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stanisławów. 

Głosowanie: 14 głosów – za (głosowało 14 radnych). Uchwała została podjęta. 

Uchwała NR XXVII/239/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 31 sierpnia 2017 r. 

w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stanisławów. (uchwała 

stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu) 

Ad. 10 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zgłaszanie kandydatów na funkcje 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stanisławów. 

Pan Andrzej Kowalczyk zgłosił Panią Bożennę Woś – która wyraziła zgodę. 

Przewodnicząca Rady Gminy w związku z brakiem kolejnych zgłoszeń, ogłosiła przerwę. 

Po przerwie. 

Komisja skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stanisławów. Następnie sporządziła i przedstawiła 

protokół z powyższego głosowania (protokół stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 

protokołu). W wyniku głosowania tajnego stosunkiem głosów: 12 głosów – za, 2 głosy – 

przeciw (głosowało 14 radnych) Pani Bożenna Woś została wybrana na funkcję 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stanisławów. 

Pan Zygmunt Ochman zgłosił wniosek o głosowanie przedmiotowej uchwały bez czytania. 

Głosowanie: 14 głosów – za (głosowało 14 radnych). Wniosek został przyjęty. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stanisławów. 
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Głosowanie: 14 głosów – za (głosowało 14 radnych). Uchwała została podjęta. 

Uchwała NR XXVII/240/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w 

sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stanisławów. (uchwała stanowi 

załącznik nr 11 do niniejszego protokołu) 

Ad. 11 

Pan Dariusz Kraszewski powiedział, że Komisja Budżetu i Gospodarki zaopiniowała 

pozytywnie projekt uchwały z wyłączeniem wydatku na OSP Pustelnik, ponieważ nie są tam 

jeszcze znane koszty prac. Ponadto wnioskowaliśmy do Wójta o przygotowanie planu prac na 

drogach, a tu nagle wyszedł temat drogi w Łęce – nikt nie neguje że jest potrzebna, ale 

najpierw miał być Retków, zgodnie z ustaleniami z mieszkańcami Retkowa. 

Pan Andrzej Kowalczyk powiedział, że Komisja Społeczna, Ekologii i Bezpieczeństwa 

zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały z uwzględnieniem zmiany – wykreślenie wydatku 

na OSP Pustelnik. Cały czas słyszymy o potrzebnych środkach na tę inwestycję i nikt nie jest 

w stanie powiedzieć, kiedy ona się zakończy. Trzeba zrobić wstępny odbiór, spisać protokół 

co jest jeszcze do zrobienia, będzie wycena i wtedy przychylimy się. 

Pan Piotr Matusik powiedział, że jestem przeciwny drodze w Łęce, bo zapomniano o dwóch 

drogach, które miały priorytet w gminie: Retków i Mały Stanisławów. Ponadto znów 

zdejmuje się pieniądze z rewitalizacji centrum Stanisławowa. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że nie mogliśmy robić drogi w Retkowie, bo robiona tam była 

kanalizacja, jednak projekt tej drogi już mamy i będzie można ją zrobić. Powoli też 

realizujemy odcinek od Lubomina do Goździówki, zrobiliśmy już odcinek w Lubominie, 

teraz w Zalesiu. Na Suchowiznę będziemy składać wniosek o dofinasowanie. W Łęce chcemy 

teraz robić najgorszy odcinek drogi. Drogi w Gminie Stanisławów to temat numer jeden. 

Będę wnosił jeszcze o autopoprawkę, dotyczącą dachu szkoły podstawowej w Stanisławowie, 

gdzie jest potrzebna jego naprawa. Chcemy z GOK przesunąć 15 tys. zł na remont dachu. 

Pan Piotr Matusik powiedział, że Pan Wójt nie słucha Radnych. Mówiłem o zrobieniu 

odwodnienia ulicy Polnej, zanim będzie tam zrobiona droga. Wiele prac robionych jest 

w nieprawidłowej kolejności, co roku są kopane rowy w tym samym miejscu, przez co 

marnowane są pieniądze gminne. Wcześniej powinien być też przetarg na drogę w Wólce 

Pieczącej. 

Wójt Gminy powiedział, że kopanie rowów jest konieczne i trzeba to robić ze spadkiem. Na 

drogę w Wólce Pieczącej dostaliśmy dofinasowanie, wiec nie mogliśmy zrobić jej wcześniej. 

Zastępca Wójta powiedział, że projektant projektując ulicę Polną miał za zadanie odwodnić tę 

ulice i ona ma odwodnienie. To osiedle dalej nie ma odwodnienia. W Wólce Pieczącej jest tak 

samo. 
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Pan Sylwester Książek powiedział, że należy poprzeć wniosek o dofinasowanie OSP 

Pustelnik, bo tam jest duży czynnik społeczny. Droga w Łęce również powinna być wsparta 

żeby nie stracić dofinasowania. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu oraz 

Komisji Społecznej: Wykreślenie wydatku w uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy 

dotyczącego dofinasowania dla OSP Pustelnik. 

Głosowanie: 13 głosów – za, 1 głos – przeciw (głosowało 14 osób). Wniosek został przyjęty. 

Skarbnik Gminy zapytała, czy są jakieś zastrzeżenia do dochodów w uchwale w sprawie 

zmian w budżecie? 

Nikt się nie zgłosił. 

Skarbnik Gminy omówiła zmiany w zakresie wydatków zawarte w § 3 ust. 1 pkt. 1 projektu 

uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017 – zwiększenie na 

budowę drogi w Zalesiu. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie zmiany w zakresie wydatków zawarte 

w § 3 ust. 1 pkt. 1 projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 

2017. 

Głosowanie: 14 głosów – za (głosowało 14 radnych). Zmiana została przyjęta. 

Skarbnik Gminy omówiła zmiany w zakresie wydatków zawarte w § 3 ust. 1 pkt. 2 projektu 

uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017 – zmniejszenie z 

budowy przedszkola w Stanisławowie. Tutaj środki są potrzebne tylko na projekt. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie zmiany w zakresie wydatków zawarte 

w § 3 ust. 1 pkt. 2 projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 

2017. 

Głosowanie: 3 głosy – za, 10 głosów – przeciw, 1 głos - wstrzymany (głosowało 14 radnych). 

Zmiana została odrzucona. 

Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że robimy wszystko, żeby przedszkole zostało 

wybudowane. Przez długi czas były różne pomysły i koncepcje i jak ono będzie budowane. 

Ten konflikt trwa nadal, wszystko stoi w martwym punkcie i nie może być tak. 

Wójt Gminy powiedział, że nie stać naszej gminy, żeby takie wielomilionowe inwestycje 

robić na raz. Zaakceptowaliście Państwo na komisjach przedstawioną koncepcję, więc po co 

mamy zatrzymywać środki w budżecie, jak wiadomo, że tyle nie jest potrzebne na projekt. 

Pan Zygmunt Ochman zawnioskował o 5 minut przerwy. Ta zmiana jest istotna, bo 

zmieniliśmy teraz tok wszystkich pozostałych poprawek. 
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Pan Andrzej Kowalczyk powiedział, że my tylko chcemy żeby było budowane przedszkole 

według wyniku konsultacji. 

Wójt Gminy powiedział, że na dzień dzisiejszy nie powinniśmy budować żłobka. Jest jeszcze 

wiele innych rzeczy do zrobienia. Uważam, że to powinno być jeszcze raz przegłosowane. 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 10 minut przerwy. 

Po przerwie. 

Obrady opuściła Radna Agata Tabor, pomniejszając liczbę Radnych do 13 osób. 

Pan Andrzej Kowalczyk powiedział, że trzeba w nowym przedszkolu stworzyć warunki dla 

żłobka, taki był wynik konsultacji. 

Pan Dariusz Kraszewski powiedział, że już jesteśmy zmęczeni tymi zmianami i stawianiem 

nas Radnych przed faktem dokonanym. Mieliśmy projekt opiewający na 7 mln zł, później 

pojawił się na nieco ponad 4 mln zł zaspokajający te same potrzeby, więc róbmy to. Przecież 

jeśli wybudujemy żłobek i nie wydzierżawimy go, to zrobimy tam inną salę. Zdajemy sobie 

sprawę, że jest jeszcze wiele innych prac do zrobienia. Trzeba się trzymać jednak pewnych 

ustaleń, doprowadzać jedne rzeczy do końca, a później zaczynać drugie. Nie twierdzę, że 

droga w Łęce nie jest potrzebna, ale była mowa że Retków jest priorytetem i tego się trzeba 

trzymać. Po co w konsultacjach dotyczących przedszkola były takie a nie inne pytania. 

Pan Andrzej Kowalczyk przedstawił wniosek Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa: 

Budowa przedszkola w Stanisławowie ze żłobkiem, według propozycji Pana Jacka Bakuły, 

z wykonaniem projektu do końca 2017 roku i pozwolenie na budowę może być wydane 

w styczniu 2018 r. (nie później niż w styczniu).  

Pan Piotr Matusik powiedział, że mamy punkty do przegłosowania dot. zmian w budżecie, 

a tutaj odbywa się jakieś inne głosowanie. 

Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że należy w tej chwili przegłosować wnioski 

komisji dot. przedszkola. 

Pan Dariusz Kraszewski oraz Pan Wiesław Szponar powiedzieli, że zróbmy poprawkę: 

przegłosujmy przedszkole nie ze żłobkiem, tylko z przestrzenią do wykorzystania 

w przyszłości na żłobek. 

Pani Monika Uścińska powiedziała, że temat żłobek jest tematem nowym, który poznałam 

dopiero na wspólnym posiedzeniu komisji. Trochę to jest niepoważne, konsultacje społeczne 

konsultacjami, u mnie w Ładzyniu też wiele konsultacji było i też są oczekiwana co do 

rozbudowy szkoły. Proszę o podjęcie rozsądnych decyzji. 

Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że temat żłobek już dawno pojawił się 

w rozmowach i zawsze są w tej sprawie różne głosy. Jeśli my tego nie zrobimy teraz, to 

później trzeba będzie budować nowy obiekt. 
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Pan Piotr Matusik powiedział, że trzymajmy się głosowań po kolei. 

Pan Zygmunt Ochman powiedział, że były komisje dot. budowy żłobka, na których nie była 

duża frekwencja Radnych. Czemu wtedy nie dyskutowaliście tego tematu, tylko teraz tutaj 

przy wszystkich? Części z Państwa w ogóle nie widziałem na komisjach, może spotkajmy się 

jeszcze raz. 

Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że jak był podejmowany wniosek Komisji 

Społecznej dotyczący żłobka to był pełny skład. 

Zastępca Wójta powiedział, że przy projekcie remontu łazienek w szkole podstawowej 

w Stanisławowie projekt wkraczał marginalnie w pokój nauczycielski. Złożony przez nas 

projekt został cofnięty, gdyż zmienia się funkcjonalność. Więc to co w tej chwili Państwo 

robicie, to budowa przestrzeni bez określenia funkcjonalności. 

Wójt Gminy powiedział, że może być tak, że nie otrzymamy pozwolenia na budowę albo 

później nie będzie łatwo zmienić funkcjonalności tej pustej sali. 

Pan Dariusz Kraszewski powiedział, że projektant niech zaprojektuje tę przestrzeń tak, żeby 

już odpowiadała wymogom stawianym dla żłobka. Na etapie projektowania niech będzie 

jeden Radny obecny. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie teraz wniosek Komisji Społecznej 

z poprawką Pana Dariusza Kraszewskiego i Wiesława Szponar: zobowiązuję się Wójta 

Gminy do budowy przedszkola w Stanisławowie ze żłobkiem, według propozycji Pana Jacka 

Bakuły, z wykonaniem projektu do końca 2017 roku i pozwoleniem na budowę wydanym 

w styczniu 2018 r. z poprawką, aby projektować przedszkole nie ze żłobkiem, tylko 

z przestrzenią do wykorzystania w przyszłości na żłobek. 

Głosowanie: 8 głosów – za, 4 głosy – przeciw, 1 głos - wstrzymany (głosowało 13 radnych). 

Wniosek został przyjęty. 

Pan Dariusz Kraszewski powiedział, że Komisja Budżetu i Gospodarki zawnioskowała 

o budowę przedszkola bez żłobka, według koncepcji przedstawionej przez Pana Jacka 

Bakułę. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu 

i Gospodarki. 

Głosowanie: 5 głosów – za, 7 głosów – przeciw, 1 głos - wstrzymany (głosowało 13 

radnych). Wniosek został odrzucony. 

Skarbnik Gminy omówiła zmiany w zakresie wydatków zawarte w § 3 ust. 1 pkt. 3 projektu 

uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017 – zmiana 

w przeznaczeniu funduszu sołeckiego. 
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Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie zmiany w zakresie wydatków zawarte 

w § 3 ust. 1 pkt. 3 projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 

2017. 

Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 radnych). Zmiana została przyjęta. 

Skarbnik Gminy omówiła zmiany w zakresie wydatków zawarte w § 3 ust. 1 pkt. 4 projektu 

uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017 – zmiana dot. 

wsparcia mieszkańców w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Pan Andrzej Kowalczyk powiedział, że dzisiejsze uchwały zostały źle przygotowane, nie 

w takiej kolejności jak to być powinno. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie zmiany w zakresie wydatków zawarte 

w § 3 ust. 1 pkt. 4 projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 

2017. 

Głosowanie: 6 głosów – za, 7 głosów - przeciw (głosowało 13 radnych). Zmiana została 

odrzucona. 

Skarbnik Gminy omówiła zmiany w zakresie wydatków zawarte w § 3 ust. 1 pkt. 5 projektu 

uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017 – zmiana dot. 

rewitalizacji centrum Stanisławowa. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie zmiany w zakresie wydatków zawarte 

w § 3 ust. 1 pkt. 5 projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 

2017. 

Głosowanie: 3 głosy – za, 10 głosów – przeciw, 1 głos - wstrzymany (głosowało 13 radnych). 

Reasumpcja głosowania: 3 głosy – za, 9 głosów – przeciw, 1 głos - wstrzymany (głosowało 

13 radnych). Zmiana została odrzucona. 

Skarbnik Gminy omówiła zmiany w zakresie wydatków zawarte w § 3 ust. 1 pkt. 6 projektu 

uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017 – zmiana dot. 

przebudowy drogi gminnej w miejscowości Łęka. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie zmiany w zakresie wydatków zawarte 

w § 3 ust. 1 pkt. 6 projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 

2017. 

Głosowanie: 5 głosów – za, 7 głosów – przeciw, 1 głos - wstrzymany (głosowało 13 

radnych). Zmiana została odrzucona. 

Skarbnik Gminy omówiła zmiany w zakresie wydatków zawarte w § 3 ust. 1 pkt. 8 projektu 

uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017 – zmiana dot. zakupu 
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pieców w ramach ograniczenia emisji poprzez modernizację kotłowni. Mieszkańcy już się 

zgłosili i są konkretne kwoty. 

Wójt Gminy powiedział, że dostaliśmy dofinasowanie 60 tys. zł na drogę i Państwo to 

odrzuciliście, czekamy teraz na park, jeśli damy sygnał że nie chcemy na drogę, to nie 

dostaniemy też na park. Już raz Gmina Stanisławów zrezygnowała z dofinasowania na 

rewitalizację. 

Pan Dariusz Kraszewski powiedział, że ja się bardzo cieszę, że ten projekt nie został 

zrealizowany. Dodatkowo tych pieniędzy nie straciliśmy, bo zostały one wykorzystane 

później na boisko w Ładzyniu i boisko w Stanisławowie. Pan musi zacząć pracować z Radą. 

Pan Piotr Matusik zapytał, jak można wystąpić o pieniądze, nie mając projektu? 

Wójt Gminy powiedział, że mieliśmy projekt. 

Pani Monika Uścińska powiedziała, że są to kolejne wrzuty. Prosiliśmy o harmonogram prac 

na drogach i Pan się nie wywiązał. 

Pan Wiesław Szponar powiedział, że musi Pan rozmawiać z Radą. 

Pan Andrzej Kowalczyk powiedział, że na Komisji Społecznej głosowaliśmy pewną zmianę. 

Po głosowaniu Pan Wójt podszedł do Radnej i powiedział, że dlatego że tak głosowałaś, to 

nie zrobię Ci drogi. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie zmiany w zakresie wydatków zawarte 

w § 3 ust. 1 pkt. 8 projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 

2017. 

Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 radnych). Zmiana została przyjęta. 

Skarbnik Gminy powiedziała, że teraz nie równoważy się budżet, poproszę 10 minut przerwy. 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła przerwę. 

Po przerwie. 

Obrady opuścili Radni Zygmunt Ochman i Sylwester Książek, pomniejszając liczbę Radnych 

do 11 osób. 

Skarbnik Gminy powiedziała, że po Państwa zmianach jest 215 tys. zł za mało, trzeba 

zmniejszyć wydatki. Bez sensu jest trzymać pieniądze na przedszkole, czy na dofinasowanie 

przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Pan Dariusz Kraszewski powiedział, że przyszedł moment, żeby pokazać jak powinna 

wyglądać współpraca z Radą. 

Skarbnik Gminy powiedziała, że podejmujecie decyzje bez logiki. 
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Pan Andrzej Kowalczyk powiedział, że tak samo było mówione o uchwalanym budżecie 

i jakoś nic nie zostało uchylone. 

Pan Dariusz Kraszewski zawnioskował, aby zdjąć te pieniądze z przedszkola, którego i tak 

w tym roku nie zaczniemy. Zostawimy tylko na projekt, a na drugi rok wprowadzimy to jako 

inwestycję. 

Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że powinniśmy bronić tych pieniędzy na 

przedszkole. 

Pan Dariusz Kraszewski powiedział, że budżet uchwalamy my, więc będą te pieniądze. 

Stawiam wniosek, żeby o 215 tys. zł zmniejszyć wydatki z przedszkola i dołoży tak gdzie 

brakuje w obecnych zmianach w budżecie. 

Głosowanie: 11 głosów – za, 2 głosy – przeciw (głosowało 11 radnych). 

Reasumpcja głosowania: 9 głosów – za, 2 głosy – przeciw (głosowało 11 radnych). Wniosek 

został przyjęty. 

Skarbnik Gminy poprosiła o przegłosowanie autopoprawki Wójta Gminy: przeniesienie 15 

tys. zł z remontu GOK na remont w szkołach (dach na sali gimnastycznej w Stanisławowie). 

Głosowanie: 11 głosów – za (głosowało 11 radnych). Wniosek został przyjęty. 

Pani Mariola Orłowiec zawnioskowała o głosowanie uchwały bez czytania. 

Głosowanie: 11 głosów – za (głosowało 11 radnych). Wniosek został przyjęty. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian w budżecie 

Gminy Stanisławów na rok 2017 z uwzględnieniem przegłosowanych poprawek. 

Głosowanie: 11 głosów – za (głosowało 11 radnych). Uchwała została podjęta. 

Uchwała NR XXVII/241/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 31 sierpnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017. (uchwała stanowi załącznik 

nr 12 do niniejszego protokołu) 

Ad. 12 

Skarbnik Gminy powiedziała, że w związku z ze zmianami w budżecie dzisiejszymi 

w załączniku nr 1 muszę doprowadzić do zgodności. Ponadto Wójt Gminy wnioskuje 

o zwiększenie w rozbudowie i remoncie urzędu gminy w 2018 roku zwiększyć limit o 15 tys. 

zł. 

Zastępca Wójta powiedział, że II etap remontu przeprowadzi firma wykonująca I etap – na 

razie jest otwarcie ofert. Wszystkie oferty przekraczały zarezerwowane przez nas środki przez 

co brakuje w WPF. 
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Skarbnik Gminy powiedziała, że kosztem tego zmniejszymy środki na budowę przyłączy 

gazowych i modernizację C.O. w komunalnych budynkach mieszkalnych. 

Przewodnicząca Rady Gminy podała pod głosowanie wniosek o zmianę w wieloletniej 

prognozie finansowej przedstawiony przez Skarbnik Gminy (przeniesienie w 2018 r. 15 tys. 

zł z termomodernizacji na II etap remontu budynku urzędu gminy). 

Głosowanie: 11 głosów – za (głosowało 11 radnych). Zmiana została przyjęta. 

Pani Mariola Orłowiec zawnioskowała o głosowanie nad uchwałą bez czytania. 

Głosowanie: 11 głosów – za (głosowało 11 radnych). Wniosek został przyjęty. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2017 – 2027 z przegłosowaną 

zmianą. 

Głosowanie: 11 głosów – za (głosowało 11 radnych). Uchwała została podjęta. 

Uchwała NR XXVII/242/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 31 sierpnia 2017 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2017 – 

2027. (uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu) 

Ad. 13 

Przewodnicząca Rady Gminy otwierając dyskusję w tym punkcie powiedziała, że dyrektorzy 

szkół na terenie Gminy Stanisławów jak i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

w Stanisławowie referowali organizację wypoczynku dzieci w czasie wakacji na 

posiedzeniach komisji, które odbyły się przed dzisiejszą sesją. 

Ad. 14 

Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że kolejnym punktem jest ocena stanu 

przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2017/2018, ta sprawa była również 

referowana przez dyrektorów szkół na posiedzeniach komisji, które odbyły się przed 

dzisiejszą sesją. Czy chcecie Państwo jeszcze raz o tym usłyszeć? 

Nikt się nie zgłosił.  

Ad. 15 

Obrady opuścili Radni Bożenna Woś i Michał Cudny, pomniejszając liczbę Radnych do 9 

osób. 

Przewodnicząca Rady Gminy przed otwarciem dyskusji poinformowała o pismach które 

wpłynęły do Rady Gminy. 
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1. Pismo z dnia 31 sierpnia 2017 r. sołtysów wsi: Goździówka, Pustelnik i Wólka 

Wybraniecka w sprawie wysypania drogi drobnym tłuczniem. – pismo stanowi 

załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

2. Pismo z dnia 29 sierpnia 2017 r. sołtysów wsi: Goździówka i Wólka Wybraniecka 

w sprawie wysypania drogi. – pismo stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

Skierowanie ww. pism do Komisji Budżetu i Gospodarki. 

Głosowanie: 9 głosów – za (głosowało 9 radnych). 

3. Pismo z dnia 18 sierpnia 2017 r. Dyrektor GOK w sprawie zwiększenia dotacji 

w 2017 roku. – pismo stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

Skierowanie ww. pisma do Komisji Budżetu i Gospodarki. 

Pan Andrzej Kowalczyk poprosił, żeby komisja zajęła się tym kompleksowo, żeby Pan Wójt 

przygotował informację dot. dalszego zatrudnienia Pani Dyrektor GOK. 

Głosowanie: 9 głosów – za (głosowało 9 radnych). 

4. Pismo z dnia 4 lipca 2017 r. Pana [usunięto ze względu na prywatność osoby fizycznej 

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

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.)] w sprawie przekazania drogi na rzecz gminy. 

– pismo stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

Skierowanie ww. pisma do Komisji Budżetu i Gospodarki. 

Głosowanie: 9 głosów – za (głosowało 9 radnych). 

5. Pismo z dnia 31 lipca 2017 r. Zarządu OSP w Stanisławowie w sprawie przesunięcia 

środków finansowych na rozbudowę garażu i remizy OSP. – pismo stanowi załącznik 

nr 18 do niniejszego protokołu. 

Skierowanie ww. pisma do Komisji Budżetu i Gospodarki. 

Głosowanie: 9 głosów – za (głosowało 9 radnych). 

Pan Dariusz Kraszewski powiedział, że spotkamy się z przedstawicielami wszystkich OSP na 

kolejnym posiedzeniu komisji. 

6. Pismo z dnia 5 lipca 2017 r. Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim w sprawie 

stanowiska dot. PINB i PUP. – pismo stanowi załącznik nr 19 do niniejszego 

protokołu. 

Zostawiamy to do wiadomości. 

7. Pismo z dnia 3 sierpnia 2017 r. Pani [usunięto ze względu na prywatność osoby 

fizycznej – art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
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publicznej. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.)] w sprawie sygnalizacji świetlnej 

na drodze 50 i zakładów pogrzebowych. – pismo stanowi załącznik nr 20 do 

niniejszego protokołu. 

Takie pismo otrzymał także Pan Wójt, udzielił już odpowiedzi i niech Pani Dorota również 

odpisze. 

8. Pismo z dnia 28 sierpnia 2017 r. OSP Rządza w sprawie prac jakie należy wykonać w 

remizie. – pismo stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. 

Skierowanie ww. pisma do Komisji Budżetu i Gospodarki. 

Głosowanie: 9 głosów – za (głosowało 9 radnych). 

Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że już jest późno, proszę o zabieranie głosu w 

dyskusji w konkretny sposób, żeby pytania i odpowiedzi były konstruktywne i z sensem, bez 

kłótni i przekrzykiwania się. 

Obrady opuścił Radny Piotr Matusik, pomniejszając liczbę Radnych do 8 osób. 

Pan Tadeusz Jurek zapytał jak wygląda sprawa odwodnienia osiedla i budowy tam placu 

zabaw? Czy można puścić wodę rurą w stronę ulicy Wołomińskiej. 

Wójt Gminy powiedział, że negocjujemy cenę działki, może uda nam się coś ruszyć do końca 

roku. W stronę Wołomińskiej woda będzie miała pod górkę. plac zabaw będziemy robić na 

początku przyszłego roku – chcemy najpierw załatwić sprawę z odwodnieniem. 

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

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

zm.)] – mieszkaniec gminy wypowiedział się w sprawie budowy ekranów i myjni 

samochodowej w Stanisławowie. Dlaczego warunki zabudowy były wydane z gminy, jak 

sprawa jest w nadzorze budowlanym? Daliście warunki zabudowy na działalność usługową, 

a w studium jest tylko funkcja mieszkalna. 

Wójt Gminy powiedział, że my nie możemy odmówić komuś wydania warunków zabudowy, 

starostwo decyduje czy dostaje pozwolenie na budowę i czy budynek będzie odebrany. Na 

myjnię jest nałożona kara i prawdopodobnie nigdy nie będzie ona otwarta. Pan był stroną 

w sprawie i Pan mógł się odwoływać. 

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

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

zm.)] powiedział, że nie ma jeszcze kary, sprawa jest w toku. 

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

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

zm.)] – mieszkanka gminy powiedziała, że w sprawie drogi w Retkowie byliśmy 

niejednokrotnie oszukani. Była umowa, mieszkańcy Retkowa za grosze sprzedali działki na 



19 

 

oczyszczalnię, a drogi nie mamy do tej pory, brakuje tam zaledwie 500 m. Tam jeździ 

autobus i dziwię się, że jeszcze tam jeździ. To ironia, żebyśmy za to wszystko żebrali 

o kawałek drogi. 

Pan Józef Rek powiedział, że Wójt twierdzi, że trzeba wszystkich najpierw do kanalizacji 

podłączyć. A tak naprawdę, Ci co mieli umowy są już podłączeni, nie połączyli się tylko Ci 

którzy nie mają budynków, a jak mamy na nich czekać, to nigdy się nie doczekamy drogi. Ja 

do każdego chodzę po podatek i mi się najbardziej dostaje. 

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

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

zm.)] powiedział, ze to nie jest nasza wina, że tyle tutaj siedzimy, tylko Rady, bo nas nie 

dopuszczono do głosu. Czy na ulicy Granicznej będzie wysypany gruz zabrany spod remizy 

OSP tak samo i ulica Nadrzeczna w Pustelniku? 

Wójt Gminy powiedział, że na pewno będzie kiedyś przesypana. 

Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że nikt z Państwa nam nie przeszkadza, jesteśmy 

wszyscy zmęczeni i prosiłam o konkretne pytania. 

Pan Jacek Kruszewski – przedstawiciel Izby Rolniczej zapytał, kto był pomysłodawcą znaku 

„dojeżdżamy do drogi z pierwszeństwem” w Zalesiu? Tam żeby zobaczyć czy coś nie jedzie 

jadąc ciągnikiem, trzeba się do połowy drogi wychylić i jeszcze jest pod górkę i budynek 

zasłania. Tam powinno być skrzyżowanie równorzędne. 

Wójt Gminy powiedział, że powinno tak być, projektant był pomysłodawcą, tam była robiona 

organizacja ruchu do projektu. 

Pan Andrzej Kowalczyk powiedział, że z tymi znakami to trzeba podchodzić ostrożnie, jak 

można jechać 30 km na godzinę? Tak się nie da jechać. 

Pan Jacek Kruszewski powiedział, że przed każdą wioską powinien stanąć znak „zwierzęta 

domowe”. 

Pan Grzegorz Słowik powiedział, że w 2006 roku na sesji były ustalenia, że Małym 

Stanisławowie jako zadośćuczynienie będzie zrobiona droga w 2010 roku. W tej chwili 

wozimy destrukt, droga jest dobrze utwardzona, ale mieszkańcy zostali oszukani. W kwestii 

znaków, czemu nie ma gdzieś przy głównej ulicy znaku, że jest taka miejscowość jak Mały 

Stanisławów? Ja już wszędzie pisałem i dostawałem odmowę. Poza tym w drogę wchodzą 

jeszcze zakrzaczenia i miało być to usunięte. Miał być również przeniesiony transformator. 

Wójt Gminy powiedział, że już tam pracowali i krzaki wycięli. Niejednokrotnie 

występowaliśmy o znak o miejscowości Mały Stanisławów. Transformator jest w kwestii 

elektrowni i oni nie chcą tego przenieść, bo muszą ponieść koszty. 

Obrady opuściła Radna Monika Uścińska, pomniejszając liczbę Radnych do 7 osób. 
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Pan Marek Gut zapytał, czemu został zdjęty punkt 17 z porządku obrad? 

Wójt Gminy powiedział, że mamy koncepcje kanalizacji są tam 3 warianty, z których jeden 

chcemy żeby wybrała Rada, żebyśmy mogli realizować. Radni chcą więcej czasu na 

przeanalizowanie tego. Koncepcja jest przedstawiona na stronie BIP Urzędu Gminy 

Stanisławów. 

Pan Dariusz Kraszewski powiedział, że na Komisji Budżetowej podjęliśmy decyzję, że 

najbardziej optymalny jest wariant II, czyli wykorzystanie maksymalnej mocy przerobowej 

istniejącej oczyszczalni. Został przedstawiony wniosek, żeby dopracować szczegółowy 

kosztorys tego wariantu. 

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

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

zm.)] poruszyła sprawę planów zagospodarowania Stanisławowa. Cały czas dostajemy 

informacje, że plany są opracowywane i wszystkie budowy oparte są na studium, które jest 

już nieaktualne. Sprawy ciągną się już prawie 20 lat, chodzi mi o tereny od ulicy Polnej, wiele 

osób sprzedało działki tam nielegalnie i teraz są same problemy. 

Wójt Gminy powiedział, że plan zagospodarowania Stanisławowa został rozpoczęty już z 10 

lat temu, 20 lat temu zostały rozpoczęte prace. Tam jest problem z działkami rolnymi klasy 

III, gmina wystąpiła o przekształcenie ich na działki budowlane i na części została III klasa 

zniesiona. Teraz studium już nie jest aktualne i jak naniesiemy zmiany na plan, to wojewoda 

nam to uchyli. Musieliśmy więc zacząć prace od nowa nad studium i później plany 

zagospodarowania przestrzennego. 

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

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

zm.)] powiedziała, że tam nie ma klasy III na terenie o którym mówię. 

Wójt Gminy powiedział, że nie możemy zrobić planu dla kawałka miejscowości, tylko od 

razu dla całej miejscowości. 

Pani Janina Weselińska powiedziała, że w Cisówce jest wysypany drobny tłuczeń i jak 

samochody jadą szybko to robią się doły. 

Pan Jacek Kruszewski zapytał, czy punkt zapytania i wolne wnioski nie mógłby być na 

początku sesji? Bo my siedzimy jako statyści niepłatni, na końcu wszyscy uciekają, nie chcą 

nas słuchać. Ja mam zaproszenie na sesję, nie dostaję materiałów, uchwały są głosowane bez 

czytania i nie wiem o co chodzi. 

Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że uwaga jest słuszna. 

Pan Marek Gut powiedział, że sołtysi powinni być dopuszczani do głosu przy uchwałach. 
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Pan [usunięto ze względu na prywatność osoby fizycznej – art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 

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

zm.)] powiedział, że Radca Prawny jest w gminie zatrudniany i tak mi pomógł, że dopiero jak 

poszedłem prywatnie i zapłaciłem, to się dowiedziałem więcej. 

Wójt Gminy powiedział, że w każdy piątek przyjmuje Radca Prawny w urzędzie, który 

bezpłatnie świadczy usługi dla mieszkańców. W sprawie drogi w Retkowie, to w tym 

tygodniu odebrałem projekt i będziemy robić tę drogę, na początku roku złożymy o 

dofinasowanie i będziemy budować. Mam nadzieję, że Radni zmienią zdanie, bo chcieliśmy 

składać do FOGR. 

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

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

zm.)] powiedziała, że skoro chcecie dołożyć 230 tys. zł do Łęki, to dajcie i dla Retkowa tyle. 

Ad. 16 

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Elżbieta Król – Przewodnicząca Rady 

Gminy podziękowała wszystkim za przybycie i zamknęła posiedzenie XXVII Sesji Rady 

Gminy Stanisławów w dniu 31 sierpnia 2017 r. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołował: 

Dorota Jerzak 

Spec. ds. obsługi Rady Gminy 

i działalności gospodarczej 

 


