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Protokół Nr XXVIII/2017 

z XXVIII Sesji Rady Gminy Stanisławów 

w dniu 11 września 2017 r. 

XXVIII Sesja Rady Gminy Stanisławów odbyła się w dniu 11 września 2017 r. w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy Stanisławów i trwała od godz. 15.00 do godz. 15.35 

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

Rady Gminy Stanisławów. 

W obradach udział wzięli: 

 Radni Gminy – 11 osób (nieobecni: Radny Sylwester Bąkowski, Radny Tadeusz 

Jurek, Radny Piotr Matusik, Radny Wiesław Szponar), 

 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 XXVIII Sesji Rady Gminy Stanisławów (sesji nadzwyczajnej – zwołanej w trybie 

§ 27 ust. 2 Statutu Gminy Stanisławów) w dniu 11 września 2017 r. dokonała Elżbieta Król – 

Przewodnicząca Rady Gminy – powitała wszystkie osoby przybyłe na posiedzenie, 

a następnie poinformowała, że na sali jest obecnych 10 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017. 

4. Zamknięcie obrad.  

Ad. 3 

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

Wójt Gminy powiedział, że dostaliśmy dofinasowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 

na drogę w miejscowości Łęka - jest to odcinek ok 700 m, najbardziej newralgiczny, od 
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cmentarza w Pustelniku do kapliczki. Dofinasowanie wynosi 60 tys. zł. Ten odcinek prowadzi 

do młyna i skrótu do Zawiesiuch i Choin. Na tym odcinku często wyrabia się błoto, jest on 

zacieniony i niebezpieczny. Przez wiele lat co kadencje jest podejmowana uchwała w sprawie 

Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Stanisławów i droga w Łęce znalazła się w 

latach: 2004, 2007, 2010 jako droga strategiczna (na 3 miejscu w stosunku całej gminy). 

Drogi są u nas ważne i trzeba starać się je naprawiać. Dostaliśmy dofinasowanie na drugą 

drogę, co nie zdarzyło się w żadnej gminie. Nie możemy oddać tego dofinansowania, bo 

później nie dostaniemy na inne rzeczy, proszę Radnych o rozsądek. 

Do obrad dołączył Radny Zygmunt Ochman, powiększając liczbę Radnych do 11 osób. 

Pan Sylwester Książek powiedział, że przytoczę trochę wątku historycznego. Droga ta nigdy 

nie była robiona, bo miejscowości: Łęka, Choiny i Zawiesiuchy były planowane do 

wysiedlenia, ze względu na teren poligonu. Nowa Pani Sołtys Łęki uruchomiła tam czynnik 

społeczny, za co należy im się ta droga. Mieszkańcy udzielają się, biorą chętnie udział w 

sprzątaniu i im się to należy. 

Wójt Gminy powiedział, że mamy pieniądze na budowę przedszkola, zgodnie z ustaleniami 

idziemy w kierunku nowego projektu, ogłosiliśmy już zapytanie ofertowe na wybór 

projektanta. Zostawiliśmy na projekt 110 tys. zł, a pozostałe chcemy przenieść na drogę. Na 

drogę w Retkowie mamy gotowy projekt i w przyszłym roku chcemy złożyć go do FOGR. 

Drogę w Suchowiźnie chcemy złożyć do „Schetynówki”. Robimy projekt w Goździówce i w 

przyszłym roku do FOGR możemy złożyć jako pierwszą Retków, a drugą Goździówka, albo 

inną drogę. 

Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że porządek obrad sesji nadzwyczajnej nie 

przewiduje udzielania głosu zebranym, tylko Wójtowi i Radnym. 

Pan Dariusz Kraszewski powiedział, że miała być robiona jedna droga rocznie. Przedszkole 

miało być budowane w tym roku. Należy zauważyć, że ta dotacja to tylko 20 % kwoty całej 

inwestycji. Czekają nas duże sprawy – inwestycje. Byłem w Łęce i tę drogę można jeszcze 

poprawić destruktem. Takich dróg jak w Łęce jest dużo na terenie gminy. Widzę tutaj brak 

logiki rozwoju. Czeka nas jeszcze projekt przebudowy szkoły w Ładzyniu, dokończenie OSP 

w Rządzy. 

Wójt Gminy powiedział, że 20 % to też dużo i trzeba to wziąć, bo teraz bardzo trudno jest o 

dofinansowanie, jak zrezygnujemy to później mogą nam nie dać więcej. Podobnie było z 

parkiem, gdzie później nam wypominano że oddaliśmy dofinasowanie. W Retkowie jest już 

gotowy projekt, wcześniej nie mogliśmy go zrobić, bo po modernizacji gruntów były tam 

duże problemy i dodatkowo była robiona kanalizacja. Teraz jest projekt i będziecie mieli tę 

drogę. Nie pamiętam, że miała być jedna droga rocznie, w zeszłym roku zrobiliśmy ulicę 

Polną i Wólkę Pieczącą to i teraz możemy dwie zrobić. 

Pan Dariusz Kraszewski powiedział, że nie mówiłem o jednej drodze w ogóle, tylko z tych 

środków o których mowa. Projekt rynku był fatalny i cieszę się, że nie został zrobiony, a 

pieniądze wykorzystaliśmy później na boisko w Ładzyniu i Stanisławowie. Niech Pan nie 

mówi, że trzeba brać wszystko co dają, bo to burzy plan rozwoju. 
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Wójt Gminy powiedział, że nikt nie widział jakie są dofinansowania. 

Pan Andrzej Kowalczyk powiedział, że przy rozmowach o przedszkolu, Pani Skarbnik 

powiedziała, że te pieniądze które są nie będą wykorzystane i nie można ich zostawić na tej 

inwestycji. One nie będą wykorzystane w tym roku, to fakt, ale Regionalna Izba 

Obrachunkowa będzie miała zastrzeżenia. 

Skarbnik Gminy powiedziała, że mogą zostać, tylko w opinii RIO będzie to samo co w tym 

roku, że pieniądze zostają w budżecie niewykorzystane, a bierzemy kredyty – to jest 

nieprawidłowa gospodarka finansowa. 

Pani Danuta Słowik powiedziała, że uważa tak samo jak Pani Skarbnik. 

Pan Andrzej Kowalczyk powiedział, że konsultowałem to z inną skarbnik z urzędu i 

powiedziała, że jak jest to w WPF to RIO zaakceptuje to. 

Pan Sylwester Książek powiedział, że grunty na Łęce były sprzedawane, a z inwestycji na 

Łęce nie zrobiono nic. To wszystko było zrobione tajnie przed mieszkańcami. To jest droga 

od Pustelnika, więc jest to dla całej społeczności gminy. 

Pan Andrzej Kowalczyk zgłosił wniosek o głosowanie przedmiotowej 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 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

protokołu). 

Głosowanie: 2 głosy – za, 7 głosów – przeciw, 2 głosy wstrzymane (głosowało 11 radnych). 

Uchwała nie została podjęta. 

Ad. 4 

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Elżbieta Król – Przewodnicząca Rady 

Gminy podziękowała wszystkim za przybycie i zamknęła posiedzenie XXVIII Sesji Rady 

Gminy Stanisławów w dniu 11 września 2017 r. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołował: 

Dorota Jerzak 

Spec. ds. obsługi Rady Gminy 

i działalności gospodarczej 

 


