
Protokół Nr III/1/2015 

Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa  

ze wspólnego posiedzenia z Komisją Budżetu i Gospodarki 

w dniu 28 września 2015r. 

 
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności. 

Posiedzenie komisji otworzył Zygmunt Ochman Przewodniczący Komisji Budżetu 

i Gospodarki, który zaproponował następujący porządek posiedzenia.  

1. Wybór Przewodniczącego posiedzenia. 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał i spraw na sesję. 

3. Sprawy różne. 

 

Ad 1. 

 Komisja jednogłośnie wybrała Radnego Zygmunta Ochmana na Przewodniczącego 

posiedzenia. 

 

Ad 2. 

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/40/2015 Rady Gminy Stanisławów 

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

Stanisławów oraz określenia przedmiotu ich działania  

Komisja nie zajęła stanowiska w tej sprawie 

2. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu 

Rejonowego w Mińsku Mazowieckim na kadencję 2016-2019 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

3. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów 

 Beata Wąsowska poinformowała, że przygotowała projekt uchwały w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów, ponieważ w 2013r. Wójt upoważnił 

Kierownika GOPS do wydawania decyzji w sprawie stypendiów i zasiłków szkolnych, 

a Regulamin dotychczas nie został zmieniony. P. Kierownik poinformowała, że dokonała 

jeszcze pewnych zmian w projekcie uchwały i omówiła te zmiany.  

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

4. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015  

Jako pierwsza głos w tym punkcie zabrała Czesława Kaim Skarbnik Gminy, która 

poinformowała, że proponowane zmiany w budżecie Gminy są podyktowane potrzebami 

i koniecznością wprowadzenia ponadplanowych dochodów jak również przesunięć 

w budżecie. Po czym Skarbnik Gminy omówiła proponowane zmiany w budżecie Gminy. 

Przy omawianiu zmian dotyczących funduszu sołeckiego Radny Zygmunt Ochman 

zapytał czy zdarzyło się, że w 2014 nie został w pełni wykorzystany fundusz sołecki? 

Skarbnik przyznała, że taka sytuacja była, ale wówczas te środki przepadają. 

Radny Sylwester Książek zapytał o maksymalną kwotę refundacji środków 

wydatkowanych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego.  

Skarbnik Gminy poinformowała, jaka kwota została Gminie zwrócona i powiedziała, 

że było to o 3 tys. zł mniej niż powinno. 

Przy omawianiu wydatków na budowę dodatkowego zbiornika retencyjnego na stacji 

uzdatniania wody Radny Zygmunt Ochman zapytał o ekspertyzę, jeśli chodzi o wielkość 

zbiornika.  

Sekretarz Gminy potwierdziła, że firma, która budowała stację robiła ekspertyzę. Na 

początku ten zbiornik wystarczał, a teraz jest już za mały z uwagi na to, że zwiększyła się 
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liczba przyłączy. Doraźnie wystarczy dobudowa zbiornika, ale na przyszłość należy myśleć 

o budowie nowej studni.  

Skarbnik Gminy poinformowała, że Wójt proponuje przeznaczyć 40 000 zł na budowę 

chodnika na ul. Szkolnej w Stanisławowie. 

Elżbieta Król Przewodnicząca Komisji zwróciła się z prośbą o utwardzenie odcinka 

ulicy Mińskiej od ul. Przemysłowej do ul. Targowej. Chodzi o zbiorczą drogę wzdłuż drogi 

krajowej nr 50.  

Radny Zygmunt Ochman zapytał czy budowa chodnika była zaplanowana w budżecie 

Gminy? Czy były inne wnioski w sprawie rozdysponowania kwoty 300.000 zł przesuniętych 

z budowy kanalizacji w Retkowie i Prądzewie-Kopaczewie, czy ktokolwiek wiedział, że są 

ponadplanowe środki w budżecie? Radny stwierdził, że nie podoba mu się taka procedura 

dysponowania środkami budżetowymi. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że tego zadania nie było w budżecie, ale wniosek w tej 

sprawie złożył Przewodniczący Rady Gminy. 

Grażyna Kosek Kierownik Referatu Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska 

poinformował, że na ten chodnik Gmina posiada projekt, a przy takiej inwestycji nie jest 

wymagane pozwolenie na budowę tylko zgłoszenie. Dlatego ta inwestycja została wybrana, 

na inne chodniki nie ma projektów.  

Hanna Zielińska sołtys wsi Stanisławów powiedziała, że sprawa chodnika była 

poruszana na sesji. Projekt został wykonany w tym roku. 

Radny Zygmunt Ochman stwierdził, że ma wątpliwości co do tej inwestycji, dlaczego 

nie zostało to skonsultowane z Radą Gminy? 

Radny Wiesław Szponar poinformował, że Stowarzyszenia działające przy OSP 

w Stanisławowie ubiegało się o środki na ten cel.     

    Radny Zygmunt Ochman wyjaśnił, że chodzi mu tylko oto, że procedury zostały 

złamane. Inwestycja została wprowadzona do projektu uchwały bez wiedzy Rady Gminy. Ten 

temat powinien zostać poruszony na sesji.    

Następnie głos zabrała Grażyna Kosek Kierownik Referatu Inwestycji, Remontów 

i Ochrony Środowiska, która poinformowała, że sprawa budowy przyłączy kanalizacyjnych 

w Prądzewie-Kopaczewie i Retkowie. Gmina ma projekt i pozwolenie na budowę. 

Dotychczas przyłącza kanalizacyjne były budowane przez Gminę i opłata była ustalana 

ryczałtowo, co było niezgodne z przepisami. P. Kosek zaproponowała, żeby wykonawca 

wyliczył koszt każdego przyłącza indywidualnie. Sieć zostanie doprowadzona do granicy 

nieruchomości. Na zebraniu w Retkowie głosy mieszkańców były różne. Jeżeli w związku 

z tym część mieszkańców zrezygnuje z przyłączy, to może być problem, bo może się okazać, 

że nie będzie oczekiwanego efektu. Koszt sieci będzie duży, a sieć nie zadziała, bonie będzie 

ścieków. Jedną z wag do przetargu będzie koszt przyłączy. Może zdarzyć się tak, że sieć 

może być tania a koszt 1m przyłącza bardzo wysoki. Rada Gminy musi zająć stanowisko 

w tej sprawie, które będzie wyznacznikiem do działania dla Wójta. W tej chwili jest 

przygotowywana specyfikacja istotnych warunków zamówienia do przetargu. P. Kosek 

poinformowała, że część sieci jest zaprojektowana na prywatnych gruntach na bazie 

oświadczeń mieszkańców. Są to drogi wewnętrzne, które Gmina mogłaby przejąć, ale to nie 

jest korzystne, lepsze będzie ustanowienie przesyłu, na tych gruntach. Sytuacja musi być 

klarowna i służebność przesyłu musi zostać ustanowiona notarialnie.  

Sylwester Bąkowski zapytał czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy sami 

wybudowali odcinek sieci na własnych gruntach? Czy został określony średni koszt 1m 

przyłącza i czy mieszkańcy płacą tylko za przyłącze? 

Grażyna Kosek przyznała, że istnieje taka możliwość, ale Gmina musiałaby odkupić 

sieć. Koszt 1m przyłącza wg kosztorysu wynosi 450zł brutto. Gmina nie może liczyć kosztu 

ryczałtem, każdy musi sam zapłacić za swój kawałek przyłącza. Mieszkańcy Retkowa 
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pogodzili się z tym. Jeżeli ktoś z mieszkańców zgłosiłby do Urzędu Ochrony Konsumentów 

i Konkurencji, że opłata za przyłącza jest pobierana ryczałtem, to Gmina musiałaby zwracać 

dotację. Mieszkańcy podnosili też kwestię, że koszty ścieków przewyższą koszty wywozu 

szamba szambiarką. W tej chwili jest zaplanowanych 89 szt. przyłączy na 4,5 km sieci, co nie 

jest dużo, a jeśli jeszcze kilka odejdzie, to może być problem. Gmina powinna wybudować 

sieć w prywatnych drogach z uwagi na to, że są na to projekty. Kierownik poprosiła o zajęcie 

stanowiska w sprawie wyboru formy realizacji przyłączy. 

Radny Sylwester Książek stwierdził, że nie może mieszkańcom mówić jak mają robić 

przyłącza. Rada nie może podejmować takiej uchwały czy stanowiska.  

Radny Zygmunt Ochman zapytał czy pozwolenie na budowę zostało wydane błędnie 

i czy opłaty zryczałtowane za przyłącza zostały zakwestionowane? 

P. Kosek wyjaśniła, że pozwolenie na budowę nie obejmuje przyłączy, ponieważ 

zmieniły się przepisy. Pozwolenie na budowę obejmuje sieć, przepompownię i skrzynki. Jeśli 

chodzi o ryczałtową opłatę, to Prezes UOKiK zarzuca jednej z gmin taką praktykę. Następnie 

Radni dyskutowali na temat opłaty zryczałtowanej.   

Radny Zygmunt Ochman zaproponował, żeby tej sprawy nie poruszać na spotkaniach 

z mieszkańcami, tylko pozyskać służebność gruntową, ponieważ może się okazać, że 

przyłączy będzie bardzo mało. Trzeba zrobić wszystko, żeby ogłosić i rozegrać przetarg, 

a Wójt i urzędnicy muszą znaleźć jak najkorzystniejsze rozwiązanie. 

Kierownik referatu IRiOŚ podkreśliła, że przed ogłoszeniem przetargu musi mieć 

wiedzę, w jaki sposób będą finansowane przyłącza. W przeciwnym razie Gmina zostanie 

narażona na protesty. Może być taka sytuacja, że przetarg na przyłącza wygra inny 

wykonawca niż na sieć. Następnie dyskutowano o wagach do przetargu. 

Przy omawianiu przez Skarbnik Gminy wydatków na oświetlenie uliczne Radny 

Zygmunt Ochman pytał o długość odcinka oświetlenia ulicznego w Szymankowszczyźnie 

oraz o zamontowanie zegarów astronomicznych. 

Radny Wiesław Szponar zapytał czy oświetlenie boiska w Stanisławowie jest w jakiś 

sposób sterowane?  

Grażyna Kosek poinformowała, że odcinek w Szymankowszczyźnie jest bardzo długi 

i prowadzi do ok. 10 zabudowań.  

Czesława Kaim dodała, że zegary astronomiczne są montowane w miejscach gdzie 

jest przebudowywane oświetlenie. Jeśli chodzi o oświetlenie boiska, to jest ono gaszone ok. 

godz. 22.00. 

Radna Mariola Orłowiec zauważyła, że skoro sołectwa przeznaczyły fundusz sołecki 

na projekty oświetlenia, to należy to wykonać. 

Następnie Radny Sylwester Książek stwierdził, że brakuje mu wiedzy historycznej 

również przedwojennej na temat własności nieruchomości. 

Przy omawianiu wydatków na parking w Pustelniku Grażyna Kosek podkreśliła, że 

ten parking jest konieczny, z uwagi no to, że jeżeli nie będzie parkingu, to remiza OSP nie 

uzyska pozwolenia na użytkowanie. Dla samej remizy potrzeba 17 miejsc, ale można przy tej 

okazji zrobić ich więcej, bo jest taka potrzeba. Ten parking może być wykorzystywany 

również przez mieszkańców, ponieważ jest to w centrum Pustelnika.  

Przy omawianiu wydatków na kulturę fizyczną Przewodnicząca Komisji podniosła 

problem nie stosowania się do zaleceń Rady Gminy i organizowanie oddzielnych wyjazdów 

na basen dzieci z Ładzynia. Rada Gminy zaleciła, żeby od września wszystkie dzieci z całej 

Gminy miały organizowane wspólne wyjazdy na basen.  

Po omówieniu przez Skarbnik Gminy wszystkich propozycji zmian w budżecie 

Gminy, Radny Zygmunt Ochman zapytał o powód przesunięcia 300 tys. zł. z budowy 

kanalizacji. 
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Czesława Kaim poinformowała, że te 300 tys. zł w budżecie było przeznaczone na 

przyłącza, a w tym roku przyłącza nie będą budowane. 

Radny Wiesław Szponar zauważył, że Gmina nie inwestuje w oszczędności, jeśli 

chodzi np. o zużycie energii elektrycznej, która będzie drożała. Może należałoby się nad tym 

zastanowić.  

Po omówieniu wszystkich zmian w budżecie Przewodniczący posiedzenia zwrócił 

uwagę na sposób rozdysponowania środków zaplanowanych w budżecie na przyłącza 

kanalizacyjne i zawnioskował, żeby na przyszłość dać Radnym możliwość dyskusji nad 

propozycjami zmian w budżecie, a w szczególności członkom komisji budżetowej. Taka 

sytuacja nie powinna się powtórzyć, bo Radni nie mieli świadomości, że są jakieś środki do 

rozdysponowania. Radny zaapelował o współpracę Urzędu Gminy z Komisją.  

Następnie poddał pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu 

uchwały. 

W głosowaniu oddano 1 głos za, 1 przeciw i 3głosy wstrzymujące. 

Projekt uchwały nie uzyskał pozytywnej opinii Komisji. 

Następnie Radny Sylwester Książek po raz kolejny podniósł problem braku map 

i stwierdził, że wszyscy sołtysi powinni otrzymać mapy sołectw.  

5. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Stanisławów na lata 2015-2024 

 Czesława Kaim Skarbnik Gminy stwierdziła, że zmiany w WPF są dostosowaniem do 

zmian w budżecie Gminy. Następnie omówiła pokrótce projekt uchwały.  

Radny Zygmunt Ochman zaproponował, żeby na sesji Rada Gminy głosowała 

poszczególne zmiany w budżecie a nie cały projekt uchwały. Radny zwrócił uwagę, że Radni 

za późno zostali poinformowani o zmianach i dlatego powstała taka sytuacja.  

Jadwiga Będkowska poprosiła Radnych o zastanowienie się nad zmianami 

dotyczącymi inwestycji, żeby nie odrzucać tych zmian.   

  Skarbnik Gminy zaapelowała do Radnych o wypracowanie zasad współpracy Rady 

Gminy z Urzędem Gminy. P. Skarbnik poinformowała, że wielokrotnie próbowała umówić 

się na spotkanie z Przewodniczącym Rady Gminy. Po wielu próbach spotkanie doszło do 

skutku i wszystkie zmiany zostały z Przewodniczącym omówione. 

Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że brak spotkań Przewodniczących Komisji 

z p. Wójtem i ewentualnie innymi pracownikami Urzędu Gminy powoduje, że Radni nie 

wiedzą o wielu sprawach. Poza tym komisje zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami nie 

powinny obradować na wspólnych posiedzeniach. 

Skarbnik Gminy stwierdziła, że ani Skarbnik, ani Sekretarz Gminy nie mogą 

podejmować decyzji za Wójta, bo to Wójt jest wykonawcą budżetu i to od Wójta powinna 

wyjść inicjatywa spotkań z Radnymi.   

Po czym przewodniczący posiedzenia poddał pod głosowanie wniosek o pozytywne 

zaopiniowanie projektu uchwały.  

Projekt uchwały nie uzyskał pozytywnej opinii Komisji. 

Radny Wiesław Szponar zauważył, że skoro projekt zmian w budżecie Gminy nie 

uzyskał pozytywnej opinii Komisji, to komisja nie powinna opiniować projektu uchwały 

w sprawie zmian w WPF. 

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stanisławów za I półrocze 2015r., 

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów 

finansowych gminnych instytucji kultury  

Czesława Kaim skarbnik gminy pokrótce omówiła ww. informację.  

Komisja przyjęła do wiadomości informację. 

Następnie Radny Wiesław Szponar zapytał o projekt na budowę przedszkola 

w Stanisławowie.  
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Grażyna Kosek Kierownik Referatu Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska 

poinformowała, że jest realizowany projekt, koncepcja wpłynęła wcześniej. Wójt 

zaakceptował koncepcję, ale projektanci czekali na podjęcie przez Gminę decyzji o źródłach 

ogrzewania. Gmina zrezygnowała z solarów, potem była mowa o fotovoltaice. Po rozmowach 

z projektantami, dyrektorem SZO-W i Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Stanisławowie 

i pobieżnej analizie okazało się, że fotovoltaika i w ogóle odnawialne źródła energii przy tym 

budynku są nieopłacalne. Najkorzystniejsza byłaby konwencjonalna forma ogrzewania, czyli 

ogrzewanie gazowe. Urządzenia do fotovoltaiki są bardzo drogie, a konserwacja kosztowna. 

Gmina zobowiązała się, że do końca września da wiążącą odpowiedź odnośnie źródła 

ogrzewania. W związku z tym trzeba zmienić termin wykonania projektu i aneksować umowę 

na opracowanie projektu. Opóźnienie nie jest zależne od wykonawcy. Dla Gminy korzystne 

jest, żeby pozwolenie na budowę zostało wydane jak najpóźniej, ponieważ nie ma środków 

w budżecie na budowę tego obiektu. Poza tym, żeby wybudować przedszkole trzeba rozebrać 

budynek obecnego przedszkola i wówczas przenieść dzieci do innego budynku. 

Radny Wiesław Szponar zabierając głos stwierdził, że jeśli chodzi o fotovoltaikę, to 

nie ogrzeje to ani tego budynku ani wody, bo założenie było takie, że ma to być wspomaganie 

ogrzewania gazowego. Poza tym solary niemiały być wykorzystane do ogrzewania budynku 

tylko do ogrzewania wody. Radny stwierdził, że jest zaskoczony tą informację, bo projekt 

miał być robiony jak najszybciej, a teraz okazuje się, że projekt będzie opóźniony.  

Radny Zygmunt Ochman również wyraził zdziwienie, że solary czy fotovoltaika miały 

być podstawowym źródłem ogrzewania, bo wcześniej niebyło o tym mowy.   

Grażyna Kosek przeprosiła za przejęzyczenie i powiedziała, że chodziło o dodatkowe 

a nie podstawowe źródło ogrzewania.   

Radny Sylwester Książek zapytał czy p. Kierownik analizując wnioski do funduszu 

sołeckiego i budżetu na kolejny rok rozumie te wnioski i orientuje się, którego miejsca 

w danej wsi wnioski dotyczą, ponieważ do wniosków nie są dołączane załączniki graficzne? 

Do tej pory sołtysi nie otrzymywali żadnej informacji na temat złożonych wniosków. 

P. Kosek zapewniła, że czyta wnioski, rozumie je i posiada też mapy.  

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez gminę projektu w Osi 

Priorytetowej IX Wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 

,,Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniom 

społecznym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020 (konkurs zamknięty nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-002/15) w partnerstwie 

z Miastem Mińsk Mazowiecki, Gmina Dębe Wielkie i Gminą Mińsk Mazowiecki 

Beata Wąsowska p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała, że 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych rozpoczęła nabór wniosków 

w konkursie w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka 

z ubóstwem. P. Wąsowska powiedziała, że miała pomysł, aby włączyć w ten program 

podopiecznych GOPS, żeby mogli skorzystać z możliwości uzyskania dodatkowych 

kwalifikacji, a następnie zmotywować ich do szukania pracy. Jednak istniała obawa, że jeśli 

Gmina samodzielnie przystąpi do projektu i na koniec nie będzie zakładanego efektu, to 

będzie musiała zwrócić pieniądze. Dlatego też realizacja projektu będzie się odbywała przy 

współpracy z Miastem Mińsk Mazowiecki, który będzie liderem, Gminą Mińsk Mazowiecki 

i Gminą Dębe Wielkie. W ramach projektu istnieje kilka form pomocy i wsparcia osób 

wykluczonych społecznie np. różnego rodzaju kursy. Wkładem Gminy będzie wkład 

rzeczowy i zasoby ludzkie, czyli udostępnianie pomieszczeń na szkolenia i praca 

pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dla Gminy takie partnerstwo jest 

korzystne, ponieważ nie poniesie żadnej odpowiedzialności jeśli okaże się, że nie będzie 

zakładanych efektów, a osoby wykluczone społecznie będą miały szansę na aktywizację 

zawodową.  
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Sylwester Bąkowski zapytał o różnicę między liderem a partnerem i czy Kierownik 

GOPS z góry zakłada, że nie zostanie osiągnięty efekt? 

Beata Wąsowska wyjaśniła, że wykazanie wskaźników efektywności zatrudniania 

będzie bardzo trudne, ponieważ trudno jest zmobilizować podopiecznych GOPS do pracy. 

Różnica miedzy liderem a partnerem polega na tym, że lider odpowiada za wskaźnik 

efektywności i jeżeli nie zostanie on osiągnięty to odpowiedzialność ponosi lider a nie 

partner. 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Ad 3.  Sprawy różne. 

Pismo P. Agnieszki Bąkowskiej Prezes Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Dziecka 

w Pustelniku z prośbą o wybranie przedstawiciela Rady Gminy do Komisji Stypendialnej. 

 Zygmunt Ochman zaproponował, aby przedstawicielem Rady Gminy w Komisji 

stypendialnej została Radna Elżbieta Król. Radna Elżbieta Król wyraziła zgodę.  

Komisja postanowiła rekomendować Radzie Gminy powyższą kandydaturę.  

 Pismo p. Agnieszki C., która zwraca się z prośbą do Przewodniczącego Rady Gminy 

i Komisji Rewizyjnej aby Wójt Gminy nie wydał spółce MT Recykling decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu 

odpadów innych niż niebezpieczne oraz zbierania odpadów na nieruchomości 

w miejscowości Legacz. 

 Radny Zygmunt Ochman poinformował, że zgłosiła się do Niego p. C. mieszkanka 

Legaczu w sprawie postanowienia dotyczącego pozwolenia na przetwarzanie odpadów 

w odniesieniu do nieruchomości położonej w Legaczu w bezpośrednim sąsiedztwie. P. 

Ochman poprosił Wójta o stanowisko w tej sprawie. 

 Adam Sulewski Wójt wyjaśnił, że p. C. jest najbliższą sąsiadką nieruchomości, na 

której ma być realizowane przedsięwzięcie przez firmę MT Recykling. P. C. jest w konflikcie 

z właścicielami sąsiadującej nieruchomości. Firma MT Recykling, zajmuje się 

produkowaniem maszyn do recyklingu odpadów i od kilku lat funkcjonuje na tym terenie. 

Obecnie firma chce uruchomić maszynę do produkcji granulatu, żeby móc prezentować jej 

działanie. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uznał, że dla tej inwestycji nie ma 

konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. W obecnym stanie 

rzeczy nie ma innego wyjścia jak tylko wydanie decyzji środowiskowej. 

Grażyna Kosek Kierownik Referatu Inwestycji, Remontów i Środowiska dodała, że 

z tego co zdążyła się zorientować, do tej inwestycji nie ma konieczności opracowywania 

oceny oddziaływania na środowisko, bo nie jest uciążliwa dla okolicznych nieruchomości. 

Inni mieszkańcy tej wsi nie mają uwag tylko p. C.. Na bazie posiadanych informacji 

i stanowiska RDOŚ i Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Wójt Gminy powinien wydać 

decyzję środowiskową.   

Radny Zygmunt Ochman zapytał czy taka działalność była już prowadzona na tej 

nieruchomości? 

Grażyna Kosek potwierdziła, że działalność na tej nieruchomości była prowadzona, 

teraz jest rozszerzenie tylko o 1 maszynę. W dzisiejszych czasach przy tego typu 

inwestycjach wymogi ochrony środowiska to priorytet. Poza tym gdyby ta działalność 

powodowała jakąś uciążliwość dla sąsiednich działek, to inni sąsiedzi również 

protestowaliby.   

Wójt poinformował, że rozmawiał z sołtysem wsi Legacz, który twierdzi, że pozostali 

mieszkańcy nie mają uwag.  

Radny Wiesław Szponar poinformował, że P. C. walczyła z firmą DOWGLAND 

z Karczewa i udało jej się, bo firma zakończyła działalność i wyprowadziła się z tej 

nieruchomości. Teraz na tym terenie funkcjonuje druga firma, która zajmuje się produkcją 
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maszyn i jeżeli MT Recykling będzie tylko prezentować maszyny, a nie zamierza przetwarzać 

odpadów, to nie ma problemu. Ponadto należy sprawdzić w KRS, jakie kody PKD ma firma 

w swojej działalności. Jeżeli firma posiada zgodę na przetwórstwo tworzyw sztucznych to 

należy to dokładnie sprawdzić. 

Adam Sulewski Wójt zauważył, że jeżeli firma nie będzie przestrzegać przepisów, to 

RDOŚ może zamknąć zakład. 

Wiesław Szponar zauważył, że firma DOWGLAND w Karczewie również miała wiele 

kontroli i wyniki były dobre, ale ostatecznie zakład został zamknięty, kiedy w pobliżu zakładu 

zaczęły usychać drzewa. 

Radny Zygmunt Ochman zaproponował zorganizowanie spotkania ze wszystkimi 

zainteresowanymi z p. Wójtem, Przewodniczącym Rady Gminy, Wiceprzewodniczącą Rady 

Gminy, p. Agnieszką C., merytorycznymi pracownikami Urzędu Gminy, Sołtysem wsi 

Legacz i Radnym z tego okręgu wyborczego. 

W związku z tym, że na posiedzenie komisji przybyła p. Agnieszka C. 

przewodniczący udzielił Jej głosu. 

Agnieszka C. zaapelowała do Radnych, żeby poczynili działania, aby nie powstała 

w Legaczu sortownia śmieci. Na razie mówi się, że przedsięwzięcie będzie polegało na 

produkcji granulek i w tej chwili firma MT Recykling, robi to ze wstępnie posegregowanych 

śmieci. Ochrona Środowiska powinna to sprawdzić. P. C. stwierdziła, że firma MT Recykling 

chce uruchomić zbieranie i sortowanie śmieci, a Ona jest blokadą dla tego przedsięwzięcia 

i p. Wójt nie musi niczego podpisywać. P. C. poinformowała, że jest najbliższym sąsiadem tej 

nieruchomości i stwierdziła, że poprzedni właściciele nielegalnie pobudowali budynki. 

Następnie p. C. omówiła historię własności nieruchomości i stwierdziła, że tylko Rada Gminy 

może skutecznie zablokować to przedsięwzięcie. P.C. dodała, że w tej chwili z zakładu 

wydobywa się uciążliwy zapach stęchlizny i hałas oraz zapytała, na jakiej podstawie jest tam 

strefa przemysłowa?  

Radny Zygmunt Ochman zapytał, na jakim etapie jest to przedsięwzięcie?  

Grażyna Kosek Kierownik referatu IRiOŚ przyznała, że krótko pracuje w Urzędzie 

Gminy i nie ma jeszcze pełnej wiedzy na ten temat, ale zapewniła, że z tego co jej wiadomo 

procedury zostały zachowane i zostało wydane postanowienie. Sprawa była konsultowana 

z prawnikiem. RDOŚ nie wydał negatywnej opinii i wójt nie może nie wydać decyzji 

środowiskowej.  

Radny Sylwester Książek zapytał, o jaki proces i jaki produkt chodzi w tym 

przedsięwzięciu? 

Radny Zygmunt Ochman odczytał fragment dokumentacji mówiący o odpadach 

niebezpiecznych i zauważył, że w dokumentacji jest mowa o odpadach poliestrowych, ale też 

o odpadach niebezpiecznych. Z uwagi na powyższe Radny uznał, że spotkanie 

z właścicielami firmy i wizja lokalna pomogą Radnym lepiej poznać to przedsięwzięcie i być 

może rozwieją wątpliwości. 

Po wyczerpującej dyskusji komisja przyjęła wniosek, aby w przyszłym tygodniu 

zorganizować spotkanie z p. Wójtem, Przewodniczącym Rady Gminy, Wiceprzewodniczącą 

Rady Gminy, p. Agnieszką C., merytorycznymi pracownikami  Urzędu Gminy, Sołtysem wsi 

Legacz i Radnym z tego okręgu wyborczego. 

Następnie Radna Elżbieta Król podziękowała za zorganizowanie wyjazdu na 

Ogólnopolskie Dożynki do Częstochowy i powiedziała, że nie podobało Jej się to, że z Gminy 

nie pojechał żaden wieniec na Dożynki. P. Król wyraziła również oburzenie, że gmina 

musiała ponieść koszty odszkodowania dla Czesława Mazka byłego Sekretarza. Zaś 

przyczyną wypłaty odszkodowania było złe wypowiedzenie umowy o pracę.  

Wójt, odnosząc się do wypowiedzi Radnej Elżbiety Król wyjaśnił, że została zawarta 

ugoda z p. Mazkiem i dobrze się stało, że ten człowiek nie pracuje już w Urzędzie Gminy, bo 
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Gmina zaoszczędziła na tym. Sąd zarzucił, że w wypowiedzeniu umowy było za mało 

uzasadnienia. 

Radny Tadeusz Jurek zapytał, z jakich środków zostało wypłacone to odszkodowanie? 

Radny poinformował również, że w szkole w Stanisławowie dzieci otrzymują nieświeże, 

wręcz zapleśniałe owoce.  

 Skarbnik Gminy poinformowała, że odszkodowanie zostało wypłacone ze środków 

zaplanowanych na wynagrodzenia dla pracowników. 

 Jeśli chodzi o owoce w szkole, to Wójt zapewnił, że zorientuje się w sytuacji.  

 

Po czym Przewodniczący posiedzenia zapoznał członków komisji z tematyką pism, 

które wpłynęły do Rady Gminy. 

  

Następnie głos zabrał Sylwester Bąkowski Radny elekt, który zauważył, że w ostatnim 

czasie został zmieniony Statut Gminy i są tylko 2 komisje merytoryczne. Wakat jest tylko 

w Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa, a jego interesowałaby praca w Komisji 

Budżetu i Gospodarki w związku z tym zwrócił się do członków Komisji Budżetowej 

z pytaniem ,,czy ktoś nie chciałby się zamienić miejscem w tej komisji?” 

 Żaden członek Komisji nie wyraził takiej woli.  

 

 Radny Sylwester Książek poprosił o informację na temat przebudowy drogi 637 – czy 

będą zabezpieczone zjazdy, czy w racjonalny sposób będą wykorzystane drogi boczne? 

 Jadwiga Będkowska Sekretarz Gminy wyjaśniła, że jest to droga wojewódzka 

realizowana przez Zarząd Województwa. 

 Radny Książek zwrócił również uwagę na konieczność oczyszczenia poboczy dróg 

powiatowych.  

 Grażyna Kosek Kierownik Referatu Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska 

wyjaśniła, że jest to dobra wola Zarządu Dróg Powiatowych, żeby coś na tych drogach zrobić.

  

 Radny Zygmunt Ochman powiedział, że Radni chcieliby uzyskać informację, 

o remoncie drogi krajowej nr 50 oraz czy Gmina występowała z jakimikolwiek propozycjami 

współfinansowania remontu dróg powiatowych? W całym Powiecie, jedynie Gmina 

Stanisławów nie zaproponowała współfinansowania inwestycji powiatowych realizowanych 

na terenie Gminy. Warto byłoby się tym tematem zainteresować.   

 

 Czesława Kaim Skarbnik Gminy zaproponowała, żeby Radni wyznaczyli terminy prac 

nad projektem budżetu Gminy na 2016 rok.  

 

 Na tym posiedzenie zakończono. 

  

 Protokołowała       Przewodnicząca Komisji  

 

            Hanna Pietrzyk              Elżbieta Król 

 


