
Protokół Nr III/4/2015 

Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa  

z posiedzenia w dniu 17 listopada 2015r. 

 

 
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności. 

Porządek posiedzenia. 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji 

4. Budżet 2016r. – informacja o planowanych dochodach i wydatkach na 2016r., 

analiza planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na lata 2015-2018 

oraz 2019-2025, przegląd wniosków do budżetu gminy.  

5. Sprawy różne. 

6. Zamknięcie obrad 

 

Ad 1. 

Posiedzenie Komisji otworzyła Elżbieta Król Przewodnicząca Komisji.  

 

Ad 2. 

  Elżbieta Król Przewodnicząca Komisji przedstawiła porządek obrad.  

 Radny Sylwester Książek zaproponował rozpatrzenie sprawy Komisji Statutowej. 

Radny stwierdził, że przychodzi grupa ludzi, która robi przewrót i wypowiada oszczerstwa. 

Poza tym porządek obrad powinien być skserowany dla członków komisji.  

 Przewodnicząca Komisji poinformowała, że porządek obrad był umieszczony 

w biuletynie informacji publicznej i zwróciła Radnemu uwagę na ton wypowiedzi. P. Król 

podkreśliła, że każdy może mieć inny punkt widzenia i może go przedstawić, ale bez kłótni. 

Jeżeli Radny będzie chciał coś powiedzieć, to powinien podnieść rękę. 

 Po czym dyskutowano na temat zatwierdzania porządku obrad. 

Ostatecznie Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie porządek obrad. 

Porządek obrad został przyjęty 3 głosami za, przy 1 przeciw i 1 wstrzymującym się od 

głosowania. 

 Następnie Radny Sylwester Książek poprosił o odczytanie przyjętego porządku obrad. 

Przewodnicząca Komisji wyjaśniła, że porządek został już odczytany i nie ma 

potrzeby czytania go jeszcze raz. 

 

Ad 3.  

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy członkowie Komisji zapoznali się z protokołem 

z poprzedniego posiedzenia Komisji. W związku z tym, że niektórzy członkowie Komisji nie 

zapoznali się z protokołem, Elżbieta Król odczytała protokół i zapytała o uwagi do protokołu. 

Radny Sylwester Książek stwierdził, że zauważył, iż jego wypowiedzi są okrojone lub 

tak napisane, że wypaczają ich sens. 

W związku z tym, że Radny Sylwester Książek nie wniósł uwag do konkretnych 

zapisów protokołu, Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 

protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

Komisja 4 głosami za, przy 1 wstrzymującym się od głosowania przyjęła protokół.  

 Następnie Radny Andrzej Kowalczyk stwierdził, że nawet gdyby w protokole były 

zapisane dokładne wypowiedzi Radnego Książka, to i tak było by to niezrozumiałe. 
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Ad 4. 
 Przewodnicząca Komisji otwierając dyskusję w tym punkcie stwierdziła, że jest on 

mocno rozbudowany, ale na temat budżetu komisja będzie dyskutowała jeszcze w grudniu 

przed kolejną sesją. Chodzi o to, żeby na dzisiejszym posiedzeniu Skarbnik Gminy 

przybliżyła Komisji planowane dochody i wydatki oraz planowane inwestycje do 2019r. 

Został opracowany wykaz inwestycji, który jest załącznikiem do Strategii. Na posiedzenie 

Komisji Budżetu i Gospodarki członkowie Komisji otrzymali wykaz uzupełniony 

o szacowany koszt tych inwestycji. Na tym posiedzeniu zostały wyliczone kwoty, które przez 

okres 4 lat będzie można wydatkować na inwestycje i może warto byłoby, żeby Komisja 

Społeczna zapoznała, że z wynikami pracy Komisji Budżetu i Gospodarki i pracowała na 

podstawie tych danych. 

Radny Andrzej Kowalczyk przyznał, że działania Komisji Społecznej powinny 

opierać się na działaniach Komisji Budżetowej, ponieważ członkowie tej Komisji jak i jej 

Przewodniczący są odpowiednimi osobami na odpowiednim miejscu. P. Ochman spełnia 

swoje zadania, jako Przewodniczący tej Komisji. 

Radny Sylwester Książek powiedział, że wszystko zostało zaplanowane, zatajone. 

Radny poruszył również sprawę nieustalonych praw własności nieruchomości. Sylwester 

Książek stwierdził, że powinno to być nagrywane, żeby ludzie mogli się z tym zapoznać. 

Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że prawo własności nie ma tu znaczenia. 

Skarbnik Gminy przedstawi w skrócie plan budżetu na 2016r., a Komisja będzie nad tym 

dyskutować. 

Skarbnik Gminy poinformowała, że dochody gminy na 2016r. zostały zaplanowane 

w wys. 22.273.709,00 zł. Dochody podatkowe ze stacji 400kV i linii elektroenergetycznej 

zostały zaplanowane w porozumieniu z firmą. W związku z gazyfikacją będą też dochody 

z tego tytułu oraz za służebność przesyłu. Zaplanowane inwestycje wynikają z potrzeb. 

Następnie dyskutowano o ogrzewaniu budynków gminnych w Stanisławowie. Radny 

Andrzej Kowalczyk zauważył, że sala gimnastyczna powinna mieć oddzielne zasilanie, żeby 

można było regulować temperaturę.  

Skarbnik Gminy omawiając inwestycje poinformowała, że Stacja Uzdatniania Wody 

w Sokólu musi być modernizowana, ponieważ są problemy z wodą, o czym Wójt Gminy już 

informował. Na ten cel zostało zaplanowane 440 tys. zł. Przy omawianiu tego zadania 

dyskutowano o włączeniu sieci wodociągowej w Borku Czarnińskim do wodociągu 

gminnego. Dotychczas ta miejscowość była zaopatrywana w wodę z Mińska Mazowieckiego, 

ale nie należy tego zasilania całkowicie likwidować, bo jest to zabezpieczenie w przypadku 

awarii. Na zadania wodociągowe i kanalizacyjne można zaciągnąć preferencyjne pożyczki 

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Te środki są stosunkowo łatwe do 

pozyskania i częściowo umarzalne. Poza tym łatwiej jest zachować płynność finansową. Na 

budowę dróg można pozyskać dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych. 

W projekcie budżetu zostało zaplanowane 100 tys. zł na dotację na budowę chodnika 

w Wólce Czarnińskiej przy drodze powiatowej.  

Adam Sulewski Wójt poinformował, że pełny koszt tej inwestycji, to ponad 1 mln. zł, 

ale budowa będzie realizowana etapami. Chodnik będzie budowany od drogi krajowej nr 50. 

Radny Andrzej Kowalczyk przyznał, że chodnik jest niezbędny ze względów 

bezpieczeństwa.  

Skarbnik Gminy poinformowała, że drugą inwestycją drogową, będzie budowa drogi 

w Wólce Pieczącej, całkowity koszt jest planowany na 1.752.757,55 zł. Na to zadanie 

zostanie złożony wniosek o dofinansowanie. Jest duża szansa na uzyskanie dofinansowania 

z uwagi na to, że ta droga połączy drogę krajową nr 50 z drogą wojewódzka nr 637. 

W projekcie budżetu została również ujęta ulica Polna w Stanisławowie – koszt 1.900.000zł. 

Na to zadanie również zostanie złożony wniosek na dofinansowanie ze środków unijnych w 
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wys. 1.000.000zł, ale trudno przewidzieć czy uda się to dofinansowanie pozyskać. Są to 

inwestycje w dużej mierze uzależnione od środków unijnych.  

Adam Sulewski Wójt poinformował, że te zadania zostały ujęte w strategii. Wójt 

poinformował również, że pieniądze można pozyskać także z Lokalnej Grupy Działania 

Ziemi Mińskiej. Wójt poinformował, że brał udział w spotkaniu Burmistrzów i Wójtów, na 

którym ustalono, że każda Gmina z LGD będzie mogła pozyskać 500 tys. zł, z czego 300 tys. 

zostanie przeznaczone na drogi. Kolejną drogą, którą Gmina powinna budować w następnych 

latach, to droga z Lubomina do Goździówki, bo jest to ważny ciąg komunikacyjny. 

Radny Andrzej Kowalczyk przyznał, że te inwestycje drogowe są konieczne, 

szczególnie droga w Wólce Pieczącej. Jeśli chodzi o drogę Lubomin – Goździówka, to 

dodatkowym atutem jest podbudowa, którą można wykorzystać pod asfalt. 

Radny Sylwester Książek zapytał, kto brał udział w spotkaniu Burmistrzów i Wójtów, 

czy był to tylko powiat miński? 

Adam Sulewski Wójt potwierdził, że byli to tylko Burmistrzowie i Wójtowie 

z powiatu mińskiego. 

Radny Książek stwierdził, że nie jest to pełna informacja, bo chodzi mu o drogę 

przebiegająca przez Choiny i Zawiesiuchy, która jest drogą powiatową i częściowo leży na 

terenie gm. Poświętne – powiat wołomiński.  

Wójt przyznał, że jest za tym, żeby rozmawiać z powiatem wołomińskim o tej drodze.  

Następnie Radny Sylwester Książek poruszył problem niszczenia i zaśmiecania drogi 

przez samochody firmy KOBE przewożące śmieci. Samochody czasem gubią worki 

a mieszkańcy muszą to sprzątać. Skoro na terenie innych miejscowości śmieci są sprzątane 

przez pracowników gminnych, to we wsi Choiny również śmieci powinny być sprzątane 

przez tych pracowników. 

Wracając do omawiania projektu budżetu Skarbnik Gminy poinformowała, że 

kolejnym dość znaczącym wydatkiem jest wydatek na przebudowę ogrzewania 

w mieszkaniach lekarzy w Stanisławowie. Była sugestia i to byłoby najlepszy rozwiązanie, 

żeby każde mieszkanie miało swój piec i jest to uzasadnione, ponieważ łatwiej będzie 

rozliczyć koszty. Przy tej okazji można byłoby wykonać termomodernizację budynku, na co 

można zaciągnąć pożyczkę w wys. 100% wartości inwestycji, umarzalną w 50%.  

Radny Andrzej Kowalczyk zauważył, że te mieszkania od zawsze były przypisane do 

ośrodka zdrowia i wykorzystywane przez lekarzy pracujących na naszym terenie. Było to 

wybudowane ze środków i przy pomocy społeczeństwa. Radny oświadczył, że nie zgadza się 

na to, żeby te mieszkania zmieniły swoje przeznaczenie i były wynajmowane innych osobom 

niż lekarze. Jeżeli będzie konkurs na opiekę zdrowotną, to podmiot, który wygra konkurs, 

będzie mógł wykorzystać mieszkanie dla lekarzy. Jeżeli lekarz mieszka na miejscu, to jest 

bardziej dostępny dla pacjentów.  

Czesława Kaim poinformowała, że w tej chwili jedno mieszkanie jest wolne i można 

przeprowadzić remont. Przy ubieganiu się o dofinansowanie do termomodernizacji będzie 

lepszy efekt ekologiczny. 

Przewodnicząca Komisji podkreśliła, że to mieszkanie powinno zostać dla lekarzy. 

Jeżeli w ośrodku zdrowia w Stanisławowie zostanie zatrudniony lekarz z powołania, to 

powinien to mieszkanie otrzymać na czas pracy na terenie gminy. Przewodnicząca zapytała 

czy są osoby chętne na wynajęcie tego mieszkania? 

 Wójt poinformował, że jest dużo chętnych na wynajem, ale przyznał, że jest za tym, 

żeby to mieszkanie było nadal przeznaczone dla lekarzy. 

Kolejną inwestycją omawianą przez Skarbnik Gminy był remont budynku Urzędu 

Gminy. Oprócz kotłowni trzeba byłoby wymienić instalację CO i pochować wszystkie 

instalacje. Kwota 255 tys. zł została zaplanowana na wymianę pieca i instalacji CO. Na 2016-

2017r. jest planowana wymiana wszystkich instalacji i pomalowanie pomieszczeń. Ponadto 
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na parterze trzeba otworzyć korytarz do Urzędu Stanu Cywilnego. Poza tym budynek nie 

spełnia wymogów ppoż, bo klatka schodowa od zachodniej strony jest za wąska. Budynek nie 

jest też przystosowany dla osób niepełnosprawnych, nie ma windy ani podjazdów. Na razie 

urzędnicy posiłkują się dzwonkiem na zewnątrz. Jeżeli taka osoba pojawi się i użyje 

dzwonka, to pracownicy UG wychodzą do niej. Skarbnik przyznała, że budynek jest w bardzo 

złym stanie technicznym.  

Radny Andrzej Kowalczyk stwierdził, że przy wymianie kotłowni na gazową trzeba 

wymienić instalację CO, bo to zoptymalizuje koszty ogrzewania. Radny przypomniał, że były 

różne opinie na temat remontu budynku UG, były też zarzuty do planowanej klimatyzacji. 

Radny przyznał, że uważa, iż brak klimatyzacji jest dużym dyskomfortem nie tylko dla 

pracowników Urzędu Gminy, ale też interesantów. W dzisiejszych czasach klimatyzacja, to 

nie wymysł, ani zachcianka, ale standard, klimatyzacja powinna być zrobiona kompleksowo.  

Radna Elżbieta Król poparła stanowisko Radnego Andrzeja Kowalczyka i stwierdziła, 

że ma uwadze salę konferencyjną. Sala musi zostać wyremontowana i należy pomyśleć jak to 

zrealizować. 

Czesława Kaim Skarbnik Gminy poinformowała, że na tę inwestycję też można będzie 

pozyskać dofinansowanie. Jeżeli WFOŚ zaliczyłby do dotacji wymianę instalacji i zmianę 

oświetlenia na ledowe, to można byłoby to zrealizować. Następnie Skarbnik Gminy omówiła 

wydatek na budowę parkingu i zagospodarowanie terenu wokół OSP w Pustelniku. P. Kaim 

dodała, że w LGD planują środki na tego typu inwestycje. Jeżeli byłoby to możliwe, to 

powinno to zostać przeprowadzone przez OSP, bo wówczas można pozyskać 100% 

dofinansowanie. To zadanie trzeba byłoby przekazać straży i pomóc wypełnić wniosek 

o dotację. Następnie Skarbnik Gminy omówiła przebudowę kotłowni w remizie OSP 

w Stanisławowie i zauważyła, że konieczna jest termomodernizacja świetlic wiejskich. 

Dyskutowano również o zaangażowaniu mieszkańców niektórych sołectw w pracę społeczną 

i konieczności wspierania takich inicjatyw.  

Radna Bożenna Woś stwierdziła, że należy popierać inicjatywy oddolne 

i poinformowała, że Klub Kobiet Kreatywnych z Cisówki uzyskał 4 tys. zł dotacji na 

działalność. Z całego powiatu zostało złożonych 8 wniosków, w tym 4 z Gminy Stanisławów. 

Trzy wnioski zostały zakwalifikowane i te przedsięwzięcia otrzymały dofinansowanie. 

Kolejnym wydatkiem omawianym przez p. Czesławę Kaim było dofinansowanie dla 

OSP Rządza na wykończenie remizy. Komisja dyskutowała o wysokości środków 

przekazanych OSP ze sprzedaży nieruchomości w Rządzy.  

Wójt przyznał, że dobrze się stało, że nieruchomość została sprzedana, bo nabywcy 

wykorzystali ją na cele mieszkalne i budynek nie niszczeje. 

Czesława Kaim poinformowała, że budynek Szkoły Podstawowej w Stanisławowie 

wymaga termomodernizacji, przebudowy kotłowni i budowy przyłącza gazowego. 

Z programu Gospodarki Niskoemisyjnej można uzyskać dofinansowanie na ten cel, ale koszt 

inwestycji nie może być niższy niż 1.000.000 zł. W tej sytuacji trzeba byłoby wziąć pod 

uwagę kilka szkół i złożyć 1 wniosek na termomodernizację. 

Radna Elżbieta Król zapytała, na jakim etapie jest projekt budynku przedszkola 

w Stanisławowie?  

Adam Sulewski wójt poinformował, że projekt ma zostać wykonany do końca roku, 

ale został podpisany aneks, żeby to było z pozwoleniem na budowę i w związku z tym sprawa 

przeciągnie się to do lutego lub marca 2016r. i dlatego płatność należy przesunąć na przyszły 

rok. Realny koszt tej inwestycji, to ok. 4.500.000 zł. 

Przy omawianiu remontu ośrodka zdrowia w Stanisławowie Adam Sulewski Wójt 

przyznał, że remont Ośrodka jest konieczny, ale należy się zastanowić czy Gmina będzie 

robić to we własnym zakresie, czy poprzez podmiot wynajmujący obiekt. Jest wiele skarg na 

świadczenie podstawowej opieki zdrowotnej i są potencjalni chętni na wydzierżawienie 
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budynku ośrodka zdrowia. Były już rozmowy z właścicielami Centrum i dyrektorem 

SP ZOZu. Wójt zaproponował, aby zmienić podmiot świadczący usługi w zakresie 

podstawowej opieki zdrowotnej na taki, który zobowiązałby się do przeprowadzenia remontu. 

Modernizacja tego budynku musi zostać wykonana i nie ma na co czekać, koszty 

modernizacji byłyby rozliczone w czynszu. Wójt dodał, że na piątek jest umówiony ponownie 

na spotkanie z Prezesem Centrum. 

Radny Andrzej Kowalczyk stwierdził, że ma mieszane uczucia, jeśli chodzi o remont 

budynku przez podmiot wynajmujący, może lepiej byłoby zrobić remont we własnym 

zakresie i ustalić wyższy czynsz. Remont gminnego budynku przez inny podmiot zawsze jest 

kontrowersyjny. Jeżeli jednak doszłoby do tego, to należy dobrze skonstruować umowę. Jeśli 

chodzi o opiekę zdrowotną, to nigdy nie będzie tak, że wszyscy będą zadowoleni, ale jeżeli 

Gmina nie jest od nikogo uzależniona, to ma zupełnie inne pole manewru w przypadku, kiedy 

pacjenci nie będą zadowoleni. Następnie dyskutowano o zakresie i kosztach remontu.  

Radny Michał Cudny zauważył, że należy rozszerzyć zakres usług zdrowotnych 

i pomyśleć o tym, żeby znaleźć takie rozwiązanie, żeby specjaliści przyjmowali na miejscu, 

a pacjenci nie musieli jeździć do Mińska. 

Radny Andrzej Kowalczyk dodał, że należy naciskać na to, żeby w ośrodku nie było 

ciągłej rotacji lekarzy, bo pacjenci przyzwyczajają się do swoich lekarzy. 

Przewodnicząca Komisji podkreśliła, że lekarze muszą pracować również w ośrodku 

w Pustelniku nie tylko w Stanisławowie i znacznie więcej godzin niż obecnie. Podmiot 

sprawujący podstawową opiekę zdrowotną w Gminie w swojej ofercie oferował szerokie 

usługi, które nie są realizowane. Umowę należałoby egzekwować i zaproponowała, żeby do 

konkursu zaprosić również Przychodnię Rodzinną MEDICA, żeby zorientować się, jaka 

będzie ich propozycja. P. Król zapytała również o medycynę szkolną. 

Wanda Zdanowicz Dyrektor Zespołu Szkolnego w Stanisławowie poinformowała, że 

od jakiegoś czasu ta sprawa została uregulowana, cały czas przyjeżdża pielęgniarka, która 

opiekuje się uczniami. Zostały też określone procedury postępowania w przypadku cukrzycy. 

Lekarze przyjmują poza kolejnością uczniów z urazami powstałymi w szkole. Lekarze 

współpracują ze szkołą. Powstało to po okresie negocjacji i ustaleń, ale działa bardzo dobrze. 

Radny Andrzej Kowalczyk zapytał o opiekę stomatologiczną uczniów. 

P. Zdanowicz poinformował, że dokąd pracował p. Jaros, to opieka stomatologiczna 

była, natomiast p. Piróg nie realizuje tego zadania, twierdząc, że nie otrzymuje na to środków 

z NFZ. Dyrektor przyznała, że może warto byłoby o taki kontrakt zawalczyć. 

Radny Andrzej Kowalczyk zauważył, że Gmina kupiła nowoczesny sprzęt, a teraz 

pracuje na nim prywatny podmiot. 

Następnie omawiano sprawę budowy kanalizacji we wsiach Prądzewo-Kopaczewo 

i Retków. Wójt poinformował, że do przetargu wpłynęło 26 ofert, najdroższa na 6.500.000zł 

zaś najniższa opiewała na kwotę 2.200.000zł. Kolejna oferta była na 2.700.000zł, firmy 

Melbud, która już z powodzeniem realizowała inwestycje w Gminie Stanisławów. Najniższą 

ofertę należy jeszcze sprawdzić. 

Radny Andrzej Kowalczyk zapytał czy w związku ze zmianą sposobu realizacji 

przyłączy kanalizacyjnych były osoby, które zrezygnowały z przyłączy? 

Adama Sulewski Wójt poinformował, że zrezygnowały 3 osoby w tym sołtys wsi 

Retków z uwagi na długi odcinek przyłącza, poza tym chciał przecisk pod stodołą a to byłoby 

bardzo kosztowne. Na nieruchomości p. Reka był zaplanowany odcinek sieci, z którego 

mogłyby się przyłączyć 2 inne osoby, ale wycofał się z tego. 

Skarbnik dodała, że p. Rek przemyślał sprawę i po jakimś czasie z powrotem chciał 

wyrazić zgodę na ten odcinek sieci na jego działce, ale było już za późno, bo przetarg już nie 

obejmował tego odcinka. W tej chwili nie da się tego zrobić w ramach tej inwestycji. 
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Wójt stwierdził, że może jeszcze da się coś zrobić w trakcie realizacji inwestycji. 

Zawsze można wnieść jakieś małe zmiany.  

Skarbnik Gminy poinformowała, że w projekcie budżetu zostały zaplanowane 

pieniądze na zakup ciągnika do kosiarki samojezdnej – koszt ok 15.000zł. 

Wójt dodał, że zamierza kupić osprzęt i odśnieżarkę, poza tym trzeba byłoby kupić 

przyczepę do samochodu dostawczego, żeby można było przewieźć śmieci, liście piasek itp.  

Skarbnik Gminy poinformowała, że 85 tys. zł. Zostało zaplanowane na budowę 

nowych punktów świetlnych w tych wsiach, w których nie ma oświetlenia, ale są słupy. 

Radny Sylwester Książek zapytał czy p. Wójt rozmawiał z p. N. o budowie 

oświetlenia w Łęce w drodze powiatowej, bo to było we wnioskach do budżetu? To miejsce 

jest niebezpieczne i wiecznie zaśmiecane.  

Czesława Kaim Skarbnik Gminy zauważyła, że to musi zostać uzgodnione 

z Zarządem Dróg Powiatowych. 

Radny Książek stwierdził, że to jest teren pp. N., trzeba tam wyciąć trochę drzew. 

W tym miejscu jest podmokły teren, zimą nie da się tam przejechać, bo jest gołoledź. 

Wybudowanie oświetlenia byłoby korzystne i dla Gminy i dla pp. N.. Radny poinformował 

też, że korzenie drzew rozsadzają drogę i dlatego trzeba byłoby wykarczować teren wzdłuż 

drogi. Gałęzie wystają na drogę i rysują samochody.  

Czesława Kaim zapewniła, że z Urzędu Gminy zostanie wysłane pismo do Zarządu 

Dróg Powiatowych o oczyszczenie drogi.  

Radny Sylwester Książek poinformował, że mieszkańcy Łęki chcą żeby Gmina 

wybudowała oświetlenie od cmentarza w Pustelniku do Łęki. Radny stwierdził, że należy 

przyciąć gałęzie drzew rosnących przy tej drodze. 

Wójt poinformował, że przed Świętem Zmarłych gałęzie zostały przycięte.  

Następnie Skarbnik Gminy poinformowała, że w ramach funduszu sołeckiego 

w Stanisławowie będzie budowany plac zabaw na Osiedlu w Stanisławowie na nieruchomości 

gminnej. Skarbnik Gminy wyraziła nadzieję, że mieszkańcy włączą się w tą inicjatywę. Jeżeli 

mieszkańcy wykonaliby pewne prace społecznie, to koszt byłby znacznie niższy. Poza tym 

oprócz funduszu sołeckiego Gmina mogłaby złożyć wniosek do LGD i wówczas nie trzeba 

byłoby współfinansować tego przedsięwzięcia z budżetu gminy. 

Przewodnicząca Komisji zapytała, dlaczego w projekcie budżetu nie ma 

zaplanowanych środków na budowę obiektu sportowego w Pustelniku, rewitalizację Rynku 

w Stanisławowie i budowę przedszkola w Stanisławowie? 

Adam Sulewski Wójt wyjaśnił, że sprawa z pozwoleniem na budowę hali sportowej 

cały czas się komplikuje przez plan zagospodarowania przestrzennego, co chwila pojawiają 

się jakieś nowe problemy. Priorytetem na 2016r. jest kanalizacja i drogi, bo na to będzie 

dofinansowanie. Trzeba też przeprowadzić modernizację stacji uzdatniania wody 

i zmodernizować kotłownie w budynkach gminnych w Stanisławowie. Na przedszkole nie 

będzie dofinansowania, zaś na halę maksymalnie 25% dofinansowania. Te dwie inwestycje 

opiewają na ok. 10.000.000zł. i trzeba byłoby zaciągnąć kredyt. W jednym roku nie da się 

realizować dwóch tak dużych inwestycji, bo nie można aż tak zadłużyć gminy. 

Radna Elżbieta Król przypomniała, że Rada obiecała mieszkańcom Pustelnika, że 

w 2016 r. rozpocznie budowę sali, podobnie przedszkola w Stanisławowie i rewitalizację. Na 

rewitalizację został zrobiony projekt, który nie zostanie zrealizowany, drugą koncepcję 

wykonał p. Zieliński. Na posiedzeniu Komisji Budżetowej Radny Dariusz Kraszewski nawet 

nie próbował tego bronić. Mieszkańcy Gminy zarzucali poprzednim władzom, że nie dbali 

o wygląd Stanisławowa, a teraz też się to odkłada. Nie może być tak, że zleca się projekty, 

a nie robi się nic. Rada Gminy nie może rezygnować z rewitalizacji. Te inwestycje nie muszą 

być realizowane w jednym roku, ale należy już coś zaplanować.  
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Radny Andrzej Kowalczyk stwierdził, że nie rozumie dlaczego wyrzuca się projekty 

i zleca się kolejne osobie bez uprawnień. Ten projekt został przez kogoś zlecony i zapłacony. 

Czesława Kaim Skarbnik Gminy poinformowała, że wszystko jest uzależnione od 

zewnętrznego finansowania. Zaplanowane na 2016 r. inwestycje zostaną zrealizowane 

w 2016r. poza przedszkolem i remontem UG. Termomodernizacji budynków nie będzie 

w przyszłych latach. Na kolejne lata są zaplanowane 2 duże inwestycje (przedszkole i sala). 

Tego nie da się zrealizować w jednym roku. W 2017 r. będzie można zaciągnąć kredyt nawet 

2mln zł, ale to i tak nie załatwi sprawy. Jeżeli te inwestycje będą realizowane, to wszystkie 

inne będą musiały być odłożone. Na salę będzie dofinansowanie i to powinno się w 2017 r. 

rozpocząć, a w 2018 zakończyć i rozpocząć budowę przedszkola. Ale wówczas trzeba będzie 

zaciągać wyższe kredyty. Zadłużenie na koniec 2015 r. wyniesie 4.935.474 zł. Skarbnik 

zwróciła uwagę, że należałoby przeanalizować Wieloletni Plan Inwestycyjny i ustalić, co jest 

dla Gminy niezbędne. Wiele z tych inwestycji zostało już zrealizowanych, ale też wiele 

pozostało do realizacji.  

Na posiedzeniu Komisji Budżetowej zostało wyliczone, że w ciągu 4 następnych lat 

Gmina będzie mogła zainwestować ponad 9.200.000 zł i należy wybrać te inwestycje, które 

są najważniejsze. 

Radny Andrzej Kowalczyk stwierdził, że Komisja Społeczna powinna zaczekać na 

stanowisko Komisji Budżetowej w tej sprawie. 

Czesława Kaim poinformowała, że projekt budżetu Gminy jest projektem Wójta. 

Jeżeli w trakcie roku zwolnią się jakieś środki, to będzie można wprowadzić do budżetu 

którąś z tych dużych inwestycji. Koszty zaplanowanych inwestycji będą wynikały 

z przetargu, w tej chwili są to jedynie szacunki.  

 

Ad 5.  

 Wanda Zdanowicz Dyrektor Zespołu Szkolnego w Stanisławowie poinformowała, że 

nauczyciele szkolą się i podnoszą kwalifikacje. Jesienią pojawiły się środki w Urzędzie Pracy 

na dokształcanie nauczycieli. UP pokrywa 80% kosztów a pracodawca 20 %. Wanda 

Zdanowicz poinformowała, że zapisała się na 4 semestralne studia podyplomowe z logopedii 

i komunikacji, jedna nauczycielka również miała sfinansowane dokształcanie 

z oligofrenopedagogogiki. Pedagogika logopedyczna jest bardzo potrzebna w szkole. 

P. Zdanowicz podkreśliła, że wieloletnia praca spowodowała, że nie może dużo mówić 

i dlatego zapisała się na te studia. Przystępując do programu nie była świadoma, że te 20 % 

należy wpłacić w ciągu 30 dni, jest to kwota 500-700 zł i o tę kwotę należy zwiększyć 

fundusz na doskonalenie nauczycieli. Jest to nowy program realizowany przez Urząd Pracy, 

ale bardzo korzystny jeśli chodzi o finansowanie. Od przyszłego roku warunki pewnie się 

zmienią, a jest bardzo dużo chętnych nauczycieli na udział.  

 Skarbnik Gminy wyjaśniła, że trzeba będzie dokonać zmiany w budżecie w tym 

zakresie, środki będą pochodzić z budżetu oświaty. 

 

Następnie Przewodnicząca komisji poinformowała, że Rada Gminy na ostatniej sesji 

przekazała Komisji pismo p. Agnieszki Cybula zam. w Legaczu z ponowną prośbą o nie 

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 

przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne z uwzględnieniem zbierania odpadów na 

nieruchomości o nr ew. 394/1 i 391/2 w miejscowości Legacz. P. Elżbieta Król 

poinformowała, że jest to kolejne pismo w tej sprawie.  

 Radny Andrzej Kowalczyk stwierdził, że ani Komisja ani Rada nie zmieni tego, że ten 

zakład tam jest. 

 Przewodnicząca Komisji przyznała, że jej zdaniem, skoro zakład nie stanowi dużego 

zagrożenia, to nie można mu utrudniać działalności.  
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 Przewodnicząca Komisji poinformowała, że na wczorajszym dyżurze zgłosił się do 

niej Jacek Jerzak z prośbą o wyznaczenie lokalu na harcówkę.  

Wójt poinformował, że rozmawiał z dyrektorem GOK, który zaproponował, żeby 

harcerze spotykali się w GOK-u. 

 Dyrektor Wanda Zdanowicz poinformowała, że harcerze mogą spotykać się również 

w szkole, gorzej będzie z pomieszczeniem na ich rzeczy, ponieważ szkoła nie dysponuje 

wolnym pomieszczeniem.  

Adam Sulewski Wójt stwierdził, że w Gimnazjum w sali audiowizualnej można 

postawić szafy, w których harcerze mogliby przechowywać swoje rzeczy. 

Radny Andrzej Kowalczyk poruszył sprawę kontynuacji współpracy Gimnazjum 

w Stanisławowie ze Szkołą ze Lwowa.  

Przewodnicząca Komisji również poparła tę inicjatywę.  

 

Radny Sylwester Książek stwierdził, że czeka na pisemne wyjaśnienia 

wnioskodawców, którzy wystąpili o rozwiązanie komisji statutowej. Komisja miała pracować 

społecznie, a dopiero teraz została stworzona lista diet. 

Radny Andrzej Kowalczyk wyjaśnił, że uzasadnienie na piśmie było dołączone do 

uchwały i innego nie będzie. Jeśli chodzi o diety, Radny wyjaśnił, że na sesji we wrześniu 

p. Wójt powiedział, że komisja pracowała społecznie. Radny przyznał, że sprawdził te 

informację w wydziale finansowym w UG i dowiedział się, że jednak dieta za 1 posiedzenie 

została wypłacona, zaś za następne posiedzenia została naliczona w październiku. Wójt nie 

musiał wiedzieć, że komisja pobrała dietę i wystarczyło, żeby na sesji któryś z członków 

komisji przyznał, że jednak dietę pobrał, ale tak się nie stało. 

Hanna Pietrzyk insp. ds. obsługi Rady Gminy i działalności gospodarczej wyjaśniła, 

że komisja statutowa odbyła 3 posiedzenia. Pierwsze posiedzenie odbyło się w maju, drugie 

w lipcu, a trzecie w październiku. Wykaz diet jest sporządzany na koniec miesiąca za cały 

miesiąc,  a diety są wypłacane do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Ponieważ była 

wątpliwość czy za pracę w komisji statutowej przysługuje dieta w maju to posiedzenie nie 

zostało ujęte w wykazie diet. Po wyjaśnieniu wątpliwości, majowe posiedzenie komisji 

zostało umieszczone wykazie diet za czerwiec, a członkowie komisji zostali poinformowani 

o zaistniałej sytuacji. Jeśli chodzi o dietę za posiedzenie komisji w lipcu Hanna Pietrzyk 

wyjaśniła, że przeoczyła to posiedzenie z uwagi na to, że w tym miesiącu nie odbyło się 

żadne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy, ani sesja Rady Gminy i po prostu 

zapomniała o tym posiedzeniu. Po sprawdzeniu przez Radnego Kowalczyka w księgowości 

i stwierdzeniu, że dieta za lipiec nie została wypłacona członkom komisji, Hanna Pietrzyk 

sporządzając wykaz posiedzeń w miesiącu październiku wykazała to posiedzenie komisji 

statutowej wraz z posiedzeniem, które odbyło się w październiku – wykaz posiedzeń 

w załączeniu do protokołu.   

Radny Sylwester Książek poprosił o wyjaśnienie na piśmie twierdząc, że jest to 

oszczerstwo, a On żadnej diety nie brał.  

 

Ad 6. 

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodnicząca Komisji 

zamknęła 4 posiedzenie Komisji.  

   

 Protokołowała       Przewodnicząca Komisji  

 

            Hanna Pietrzyk              Elżbieta Król 


