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Protokół Nr XII/2019 

z XII Sesji Rady Gminy Stanisławów 

z dnia 20 grudnia 2019 r. 

 

XII Sesja Rady Gminy Stanisławów odbyła się w dniu 20 grudnia 2019 r.  

w sali audiowizualnej Zespołu Szkolnego w Stanisławowie i trwała od godz. 16.10 

do godz. 20:06.  

W obradach udział wzięli: 

• Radni Gminy – 13 nieobecni: Radny Zygmunt Ochman, Radny Krzysztof Kuć 

• Kinga Sosińska – Wójt Gminy 

• Hanna Pietrzyk – Sekretarz Gminy, 

• Dariusz Kraszewski – Zastępca Wójta  

• Danuta Słowik – Skarbnik Gminy, 

• Marcin Ciszkowski – Radca Prawny, 

• Sołtysi wsi, 

• Kierownicy jednostek organizacyjnych,  

• inne osoby zaproszone. 

Listy obecności w załączeniu do protokołu. 

Ad. 1 
Otwarcia XII Sesji Rady Gminy Stanisławów dokonał Przewodniczący Rady 

Waldemar Zbytek. 

Ad. 2 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad, który przedstawiał 

się następująco: 

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Stanisławów.  

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z X i XI sesji Rady Gminy. 

4. Informacja Przewodniczącego o działalności między sesjami, w tym informacje 

o złożonych interpelacjach i zapytaniach. 

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i zadań między sesjami, w tym 

informacje o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania. 

6. Sprawozdanie przewodniczących stałych Komisji z prac Komisji między sesjami oraz 

zajęcie stanowiska Rady w sprawach wniosków Komisji, których tematów nie 

uwzględniono w porządku sesji. 

7. Prezentacja założeń Rozwoju Gminy Stanisławów na lata 2019 – 2028. 

8. Wolne wnioski i pytania. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stanisławów na 2020 rok. (druk 

nr 98) 

a) przedstawienie uchwały budżetowej oraz ewentualnych poprawek Wójta, 

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 

budżetowej, 

c) odczytanie opinii i wniosków stałych komisji Rady Gminy Stanisławów dotyczących 

projektu uchwały budżetowej, 

d) wysłuchanie stanowiska Wójta Gminy Stanisławów w sprawie opinii i wniosków 

przedłożonych przez komisję, 

e) dyskusja i głosowanie nad zgłoszonymi do projektu uchwały budżetowej wnioskami 

komisji i autopoprawkami Wójta, 

f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów 

na lata 2020-2030. (druk nr 99) 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2019 rok. (druk 

nr 100) 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Stanisławów na lata 2019-2029. (druk nr 101) 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 

w Gminie Stanisławów. (druk nr 102) 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości. (druk nr 103) 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia 

ich przebiegu. (druk nr 104) 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany klasy technicznej dróg gminnych. (druk nr 105) 

17. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował poniższą zmianę do porządku obrad. 

 
17 Podjęcie uchwały w sprawie częściowego rozpatrzenia petycji oraz przekazania 

w pozostałej części zgodnie z właściwością. (druk nr 106) 

18 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie 

Stanisławów na rok szkolny 2019/2020. (druk nr 107) 

19 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stanisławów. 

(druk nr 108) 

20 Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Zbytek zapytał czy są uwagi do porządku 

obrad?  

Radni nie zgłosili uwag. 

Przewodniczący Rady Gminy wobec braku uwag poddał pod głosowanie zmianę 

do porządku obrad. 

Głosowanie: 12 głosów – za, 1 głos - wstrzymujący (głosowało 13 radnych). 

Wniosek został przyjęty. 
Przewodniczący Rady Gminy wobec braku uwag poddał pod głosowanie przyjęcie 

porządku obrad. 

  Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 radnych). Porządek został przyjęty 

jednogłośnie. 

 Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że oddaje głos harcerzom zgodnie z prośbą 

złożoną przed posiedzeniem. 

 Pan […]przekazał Przewodniczącemu Rady Gminy oraz Pani Wójt światło z Betlejem 

oraz przedstawił historię i ideę przekazywania ognia z Betlejem. Następnie złożył życzenia 

wszystkim mieszkańcom Gminy Stanisławów. 

 Pani Wójt oraz Pan Przewodniczący Rady Gminy podziękowali za przekazane światło 

oraz za wkład pracy harcerzy w edukację młodzieży gminnej. Przewodniczący Rady Gminy 

zauważył, że Gmina Stanisławów jest jedną z niewielu gmin w całym województwie, która 

w każdej szkole ma harcerzy.   

 Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zgodnie z prośbą dyrektora, nauczycieli 

oraz uczniów Zespołu Szkolnego w Stanisławowie zostanie przedstawione wystąpienie 

uczniów szkoły z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.  

 Dyrektor Zespołu Szkolnego w Stanisławowie Pan Jan Leś powiedział, że bardzo miło 

mu powitać mieszkańców gminy, Radnych oraz władze Gminy. Zaprosił na przedstawienie 

przygotowane przez uczniów.  
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Ad. 3   

 Przewodniczący Rady Gminy zapytał Radnych czy są uwagi do protokołu z X Sesji? 

 Radni nie zgłosili uwag. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie protokół z X i XI sesji 

Rady Gminy Stanisławów.  

Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 radnych). Protokoły z X i XI Sesji Rady Gminy 

zostały przyjęte jednogłośnie. 

Ad. 4   

  Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał sprawozdanie dotyczące pism, 

które wpłynęły do Rady Gminy w okresie między sesjami - załącznik nr 1 

Ad.5 

Wójt Gminy Kinga Sosińska złożyła sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na 

X i XI sesji Rady Gminy i z zadań między sesjami - załącznik nr 2 

Ad. 6  

Przewodniczący Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa Pan Waldemar 

Czaplicki przedstawił sprawozdanie z prac Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa 

między sesjami  - załącznik nr 3 oraz jako Przewodniczący Doraźnej Komisji Statutowej 

przedstawił sprawozdanie z prac Doraźnej Komisji Statutowej. - załącznik nr 4 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pani Janina Weselińska 

przedstawiła sprawozdanie z prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. -  załącznik nr 5 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Robert Rurka przedstawił sprawozdanie 

z prac Komisji Rewizyjnej. - załącznik nr 6 

Sprawozdanie posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki przedstawił Przewodniczący 

Rady Gminy. - załącznik nr 7 

Ad. 7 

 Pani Wójt na wstępie poinformowała, że założenia, które za moment przedstawi rodziły 

się w okresie przedwyborczym oraz w bardzo znaczący sposób ostatni rok wpłynął na ich 

ustalenie. Dodała, że w określeniu założeń bardzo pomogli mieszkańcy, odbyło się około 300 

spotkań z mieszkańcami, z Radnymi, z Przewodniczącym Rady Gminy, z pracownikami 

Gminy za które podziękowała. 

Pani Wójt przedstawiła prezentację założeń Rozwoju Gminy Stanisławów na lata 2019 

– 2028. - załącznik nr 8 

Przewodniczący Rady Gminy odnosząc się do przedstawionej prezentacji zwrócił 

uwagę, że zawiera ona wszystkie potrzeby gminy, nad którymi pracujemy od kilku miesięcy. 

Podkreślił, ze rozpoczęte trzy wielkie programy są wielką zasługą władz gminy znajdujących 

środki oraz Radnych, którzy podejmują decyzję o ich wykonaniu ale również wielka zasługa 

grup społecznych. Pierwszy z programów dotyczący rozbudowy infrastruktury oświatowej, 

który został przyjęty przez Radnych kilka lat temu jest programem, z którego powinniśmy być 

dumni na skalę Mazowsza. Podziękował wszystkim osobom, które postanowiły pomimo waśni 

i sporów usiąść wspólnie i zaproponować władzom gminy projekt inwestycji w oświatę. 

Przewodniczący Rady Gminy zauważył, że drugi duży projekt dotyczy inwestycji 

w modernizację OSP jest największym od 100 lat planem inwestycji w jednostki straży. 

Następnie powiedział, że otrzymał informację od Pana […], że w tym roku mija dwieście lat 
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od momentu, kiedy władze gminne zostały zobowiązane po raz pierwszy w historii do 

wspierania działań przeciwpożarowych miasta Stanisławów. 

Komendant Gminny OSP Pan Arkadiusz Domański podziękował za otrzymaną pomoc. 

Poinformował, że obecnie już udało się zauważyć jak dużo pomocy otrzymały straże pożarne 

w Gminie Stanisławów. Dodał, że obrany plan wsparcia jednostek nie jest jedynie wsparciem 

dla OSP ale również inwestycją w bezpieczeństwo naszej gminy – strażakom będzie się 

bezpieczniej pracowało; mieszkańcy będą mogli się bezpieczniej czuć w Gminie. Zauważył, 

że Gmina Stanisławów rozwija się bardzo dobrze pod względem doposażenia jednostek więc 

mamy czym się pochwalić. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim komisjom za rok pracy, 

za analizy, pomysły i uwagi. Dodał, że ważnym celem na przyszły rok jest zwiększenie 

współpracy i udzielenia wsparcia organizacjom pozarządowym w Gminie Stanisławów. 

Podziękował organizacjom za prężny rozwój i zaangażowanie. Podziękował również 

Pani Beacie Wąsowskiej Kierownikowi GOPS za organizacje „Szlachetnej Paczki” w Gminie 

Stanisławów, ponad 130 tys. zł zostało przekazanych najbardziej potrzebującym mieszkańcom 

naszej Gminy. Z uwagi na zbliżający się finał WOŚP, podziękował również sztabowi WOŚP 

za działania, dodał że cieszy się, że „odłam” tego sztabu pojawił się również w szkole 

w Ładzyniu. 

Ad. 8 

Radny Powiatowy Pan Leonard Zdanowicz poinformował, że wczoraj w Szpitalu 

Powiatowym w Mińsku Mazowieckim odbyło się przekazanie mammografu, którego koszt 

wynosił 789 000 tys. zł, w tym zakupie jest również udział Gminy Stanisławów, która 

przekazała na ten cel 20 000 tys. zł. Dodał, że jest miło słyszeć, że Gmina angażuje się we 

wspieranie służby zdrowia. Zaprosił kobiety do wykonywania badań i podziękował za wsparcie 

Wójtowi Gminy. 

Radna Janina Weselińska powiedziała, że przy budowie drogi w Cisówce 

Zastępca Wójta Pan Dariusz Kraszewski oraz Pan Andrzej Wiśniewski wykazali ogromne 

zaangażowanie, praca została wykonana bardzo dobrze, szybko i za to podziękowała. Ponadto, 

wyraziła podziękowanie Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej za wykonywane działania, 

w tym za zorganizowanie Dnia Osób Niepełnosprawnych w Gminie Stanisławów. 

Radny Waldemar Czaplicki powiedział, że chciałby nawiązać do wcześniejszych 

wypowiedzi dotyczącej pracy społecznej. Poinformował, że prawdziwa praca Rady jest na 

komisjach, tam trwają dyskusję, tworzą się pomysły. Zaprosił na posiedzenia Komisji 

społecznej, ekologii i bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców. 

Mieszkaniec Gminy Stanisławów […] zapytał czy nie ma błędu w przygotowanym 

projekcie uchwały druk nr 105, jest tam wymieniona droga powiatowa 36235. Dodał, że 

pierwszy raz w ostatnich latach słyszy o takim numerze, w jego opinii powinien być tam numer 

2218W, poprosił o sprawdzenie zgodności numeru. Ponadto, zapytał czy jest jakaś decyzja 

odnośnie sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 637 w Stanisławowie? Dodał, że 

korzystając z okazji chciałby podziękować Pani Wójt za umiejętność pozyskiwania środków 

zewnętrznych. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że do kwestii numeracji dróg wrócimy przy 

omawianiu punktu dotyczącego podjęcia tej uchwały. 
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Pani Wójt poinformowała, że jeżeli chodzi o sygnalizację świetlną to jesteśmy w trakcie 

zbierania dokumentacji i prowadzenia rozmów z Urzędem Marszałkowskim, przed nami 

spotkanie dotyczące współpracy w ramach wykonania sygnalizacji świetlnej więc jest to etap 

początkowy ale wszystko jest na dobrej drodze, aby sygnalizacja powstała.  

 Przewodniczący Rady Gminy nawiązał do wielu spotkań, które się odbyły, 

w szczególności na zebraniach sołeckich, często niełatwych rozmów, które nam potwierdziły 

jak ważne będzie w przyszłości budowanie wzajemnego zaufania, ponieważ przeprowadzone 

rozmowy pokazywały, że nie ufaliśmy sobie nawzajem, nie wierzyliśmy, że to co było obiecane 

będzie robione a jeśli się nie uda to trzeba wtedy szczerze rozmawiać i zastanawiać się.  

Przeprosił, jeśli na którejś z rozmów uniósł się, tłumacząc że wszystko to dla dobra gminy. 

Dodał, że jako Rada będziemy starali się stopniowo wprowadzać, a później Wójt i cały 

Urząd Gminy i w praktyce wykonywać zamierzone punkty. Jednak aby wszystkie zaplanowane 

inwestycje mogły się rozpocząć, Rada Gminy musi przyjąć budżet. 

Radny Andrzej Kowalczyk powiedział, że to nie jest brak zaufania ani zła wola. 

Były ustalenia ale niewykonanie ich było spowodowane realizowaniem dużych sztandarowych 

inwestycji, których nie widać ponieważ były wykonywane w ziemi i to nie była zła wola albo 

brak zaufania tylko po prostu brak środków na wszelkie inwestycje ale staraliśmy się zawsze 

wypełniać podjęte zobowiązania. Zwracając się do strażaków powiedział, że chce oddać 

sprawiedliwość ostatniej kadencji, ponieważ takie pieniądze jakie poszły w ubiegłej kadencji 

na straże, to odkąd istnieje samorząd nie było takich pieniędzy. Dodał, że bardzo cieszy się, 

że Pani Wójt również idzie tą drogą, ponieważ OSP jest najprężniejszą organizacją działającą 

na wsiach oraz ciesząca się dużym zaufaniem. Dodatkowo zapytał z kim jest podpisana umowa 

na utrzymanie dróg zimowych? 

Pani Wójt poinformowała, że umowa jest podpisana z firmą Tar-Pol z Targówki Mińsk 

Mazowiecki. 

 Przewodniczący Rady Gminy odnosząc się do słów Radnego Andrzeja Kowalczyka 

powiedział, że często brak zaufania nie jest przez nikogo zawiniony wprost, często brakuje 

fizycznie czasu na rozmowę. Poprosił o zrozumienie, poinformował, że kiedy był w Cisówce 

w ostatnim czasie na wigilii rozmawiał z mieszkańcami, którzy zaczęli się zastanawiać kiedy 

w ostatnim czasie został wykonany tam metr bieżący asfaltu i doszli do wniosku, że miało 

to miejsce za czasów naczelnika gminy, czyli w latach ’80. W związku z tym musimy dbać 

o zrównoważony rozwój Gminy.  

Ad. 9 

 Skarbnik Gminy poinformowała, że dochody na przyszły rok są planowane ogółem 

na kwotę 34 625 500,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 33 815 000,00 zł. I dochody 

majątkowe w kwocie 810 500,00 zł. Po stronie wydatków w kwocie 39 429 500,00 zł z tego 

bieżące 31 993 287,80 zł i majątkowe 7 436 212,20 zł. Z ogólnej kwoty wydatków około 

9 985 895,00 zł są to zadania zlecone, na które jest dotacja, aby zrównoważyć budżet, który 

zamyka się deficytem 4 804 000,00 zł planujemy zaciągnąć kredyty i pożyczki w kwocie 

3 430 000,00 i wolne środki w wysokości 1 374 000,00 zł. Ustala się przychody budżetu 

w kwocie 6 178 694,12 zł  oraz rozchody w kwocie 1 374 694,12 zł. Ponadto, w ramach 

budżetu wyodrębnia się rezerwę, która wynosi 55 000,00 zł i rezerwa celowa w kwocie 

95 000,00 zł. W ramach budżetu na przyszły rok wyodrębniony jest również fundusz sołecki, 

na który przeznacza się kwotę 516 553,47 zł. Dochody i wydatki określone w Gminnym 
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Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii – 84 000,00 zł, dochody pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska 

i przeznaczone na ochronę środowiska – 18 000,00 zł. Dochody i wydatki w ramach gospodarki 

odpadami na kwotę 900 000,00 zł orz wydatki w formie dotacji podmiotowych i celowych 

na łączną kwotę 1 475 000,00 zł. Pani Skarbnik poinformowała, że powyższe dane 

są głównymi założeniami budżetu na przyszły rok. 

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej 

o projekcie uchwały budżetowej. - załącznik nr 9  

 Następnie Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że komisje nie zgłosiły 

formalnych wniosków do budżetu. 

 Pani Wójt powiedziała, że zgodnie z informacją, komisje nie zgłosiły formalnych 

wniosków do uchwały budżetowej. Odbyła się oczywiście dyskusja na temat budżetu i luźne 

spostrzeżenia nastąpiły, w związku z tym zaproponowała, aby odnieść się do nich na początku 

kolejnego roku. 

 Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że jednym z elementów tego, że mamy 

właśnie taki budżet jest fakt, iż był on tworzony przez kilka miesięcy w uzgodnieniu z wieloma 

osobami, z wieloma środowiskami. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie autopoprawki Wójta 

polegającej na umieszczeniu w projekcie uchwały odpowiednich zmian w budżecie 

zgodnie z opinią RIO. 

Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 radnych). Wniosek został przyjęty. 

Radny Andrzej Kowalczyk powiedział, że budżet jest bardzo ambitny. Była szeroka 

dyskusja na temat inwestycji, które są w nim zawarte, oczywiście były uwagi, ponieważ są to 

inwestycje tzw. konsumpcyjne. Brakuje sztandarowej inwestycji – budowy sieci 

kanalizacyjnej. Inwestycje konsumpcyjne konsumują pieniądze z naszego budżetu, 

nie przynoszą profitu. Natomiast jeżeli dobrze przeprowadzi się jedyną sztandarową inwestycję 

to będzie ona „samonapędzającą się”. Dodał, że poparł ten budżet po otrzymaniu obietnicy 

od Pani Wójt, że zostanie chociaż przygotowany projekt. Jeżeli dobrze wykonamy tą inwestycję 

to dostaniemy zwrot części poniesionych kosztów i te środki należy zainwestować 

w kanalizację, wtedy „ruszymy z miejsca”. Przez ostatnie 4 lata nie została wykonana żadna 

sieć kanalizacyjna. Powinniśmy zająć się tą inwestycja nawet za cenę kredytu. 

Pani Wójt powiedziała, że temat kanalizacji jest aktualny, złożyliśmy wniosek 

na dofinansowanie z PROW do tej inwestycji. Jeżeli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony 

to podejmiemy działania. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że komisja budżetowa poświęciła wiele 

czasu na omówienie problemu ścieków w Gminie Stanisławów. Urząd Gminy przygotował 

dosyć głęboki raport na temat wody, kanalizacji i ścieków w Gminie i ustalono na komisji, 

że uzupełnienie tego raportu zostanie przedstawione w pierwszym kwartale na komisji 

i będziemy się zastanawiać nad całościowym wieloletnim podejściem do tego problemu, 

ponieważ z pierwszych kosztorysów przedstawionych w obecnym roku wyszło, że kolejny 

odcinek kanalizacji może kosztować nie 2 000 000,00 zł, jak było przed kilkoma laty 

szacowane, tylko nawet 6 000 000,00 zł. Podjęliśmy natomiast decyzje o wydatkowaniu dużej 

kwoty na wymianę połowy oświetlenia ulicznego na led po to, aby w kolejnym roku wydawać 

mniej, co pozwoli w kolejnym roku mieć więcej środków w budżecie na inwestycje. 
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Ponadto, w budżecie zaplanowanym na przyszły rok są zaplanowane środki 

na termomodernizację dwóch budynków gminnych, która również jest oszczędnością. Wyraził 

nadzieję, aby w przyszłym roku było coraz więcej inwestycji pozwalających wprowadzać 

oszczędności. Odnosząc się do słów Radnego Andrzeja Kowalczyka powiedział, że nawet jeśli 

w tym budżecie znajdują się inwestycje konsumpcyjne, to one pozwalają mieć nadzieję, 

że mieszkańcy tu pozostaną, tu będą płacić podatki – i to jest ten przychód, 

który wygenerujemy. Wyraził nadzieję, że te inwestycje i sygnał promocyjny, że 

w Stanisławowie warto zamieszkać i warto się budować spowodują „przypływ” nowych 

mieszkańców, którzy również tu będą płacili podatki i tutaj zostawią swoje pieniądze.  

Radny Andrzej Kowalczyk powiedział, że zgadza się z Przewodniczącym Rady Gminy, 

że są to inwestycje konsumpcyjne ale prospołeczne. Następnie Radny Andrzej Kowalczyk 

zgłosił wniosek podjęcia uchwały bez czytania.  

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie powyższy wniosek. 

Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 radnych). Wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej omawianą uchwałę 

w przedstawionej treści.  

Głosowanie: 12 głosów – za, 1 głos – wstrzymujący się (głosowało 13 radnych). 

Uchwała została podjęta. 

Uchwała Nr XII/96/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Stanisławów na 2020 rok - załącznik nr 10 

Ad. 10 

 Pani Skarbnik poinformowała, że prace nad WPF trwały od marca bieżącego roku. 

W między czasie pojawiały się różnego rodzaju zmiany rządowe, które stwarzały konieczność 

wykonywania zmian. Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymała pozytywną opinię 

Regionalnej Izby Obrachunkowej. Pani Skarbnik poinformowała, że z uwagi na fakt 

szczegółowego omówienia WPF przez Panią Wójt podczas prezentacji, przedstawi jedynie 

główne jego założenia: wydatki bieżące rosną wolniej niż dochody bieżące; inwestujemy 

w oświatę poprzez zakończenie budowy Przedszkola i Żłobka, wykonujemy salę gimnastyczną 

w Ładzyniu. Ponadto, przeznaczamy dużą ilość środków na OSP; wspieramy przydomowe 

oczyszczalnie ścieków.  

 Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że udało się znaleźć dodatkowe środki 

w wysokości 600 000,00 zł na dokończenie budowy Przedszkola w Stanisławowie oraz 

na modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Stanisławów. Dodał, że w WPF zostało 

ustalone ponad 6 000 000,00 zł na inwestycje w OSP, w planach jest zakończenie modernizacji 

strażnic, poprawa jakości sprzętu strażackiego, a przede wszystkim istotnej poprawy w zakresie 

pojazdów strażackich. Następnie przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę RIO 

dotyczącą WPF. - załącznik nr 11 

Radny Andrzej Kowalczyk zgłosił wniosek podjęcia uchwały bez czytania.  

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie powyższy wniosek. 

Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 radnych). Wniosek został przyjęty.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej omawianą uchwałę 

w przedstawionej treści.  

Głosowanie: 11 głosów – za, 2 głosy – wstrzymujące (głosowało 13 radnych). Uchwała została 

podjęta. 
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Uchwała Nr XII/97/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2020-2030 - załącznik nr 12 

Ad. 11 

Pani Skarbnik poinformowała, że poprawki do budżetu tego roku były omawiane 

na komisjach. Zmiany  dokonane w budżecie zwiększają budżet o kwotę 18 500,00 zł. 

Zwiększa się część wprowadzenia oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 20 000,00 zł 

z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia nowo wybudowanych pomieszczeń do nauki 

w Szkole Podstawowej w Ładzyniu. W związku z powyższym zmniejsza się zaplanowany 

z tego tytułu dochód w wysokości 40 000,00 zł. Ponadto zwiększa się plan dochodów o kwotę 

2 500,00 zł z tytułu opłat wnoszonych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz o kwotę 36 000,00 zł są to środki z tytułu odpłatności za wyżywienie 

w stołówkach szkolnych i przedszkolnych. Natomiast po stronie wydatków wprowadza się plan 

wydatków majątkowych w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup piaskarko solarki. 

Następnie zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet 

radnym, zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł w rozdziale urzędy gmin 

z przeznaczeniem na opłaty pocztowe oraz w związku z przedłużeniem licencji na programy 

komputerowe. Zwiększa się plan wydatków na promocję gminy łącznie o kwotę 10 000,00 zł 

oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet 

sołtysom za udział w posiedzeniach sesji rady gminy. Ponadto, po stronie wydatków: oświata 

– 60 000,00 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz zwiększa się plan 

wydatków o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla innych gmin z tytułu zwrotu 

kosztów za wychowanie przedszkolne. Wprowadza się plan wydatków majątkowych w kwocie 

20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup aparatu mammograficznego. Zwiększa się plan 

wydatków 81 000,00 zł z przeznaczeniem na odbiór odpadów stałych z terenu gminy, zwiększa 

się plan dotacji o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą Gminnego 

Ośrodka Kultury w Stanisławowie. Zmniejsza się o kwotę 250 000,00 zł plan wydatków 

na budowę przedszkola i żłobka w Stanisławowie. 

Radny Andrzej Kowalczyk zapytał czy została wyjaśniona kwestia 1,500 tys. 

mieszkańców, których nie było uwzględnionych w deklaracjach na odbiór odpadów? 

Pani Monika Krupa poinformowała, że zostały wysłane wezwania do części 

mieszkańców Gminy w celu konieczności dokonania weryfikacji deklaracji złożonych przez 

mieszkańców. Na ten moment z obecnie wysłanych wezwań ponad 50% mieszkańców napisało 

pismo wyjaśniające lub zmieniło deklaracje.  

Radny Andrzej Kowalczyk zgłosił wniosek podjęcia uchwały bez czytania.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie powyższy wniosek. 

Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 radnych). Wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej omawianą uchwałę 

w przedstawionej treści.  

Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 radnych). Uchwała została podjęta. 

Uchwała Nr XII/98/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2019 rok. - załącznik nr 13 

Ad. 12 

 Pani Skarbnik poinformowała, że zmiany w WPF są wprowadzone są związku 

ze zmianami, które przyjęliśmy do budżetu gminy poprzednią uchwałą oraz zarządzeniami 
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Wójta z 27 listopada 2019 r. oraz z 10 grudnia 2019 r. Zmiany wprowadzane przez Panią Wójt 

dotyczyły zwiększenia dotacji na zadania zlecone, czyli opieki społecznej oraz urzędu stanu 

cywilnego.  

Radny Andrzej Kowalczyk zgłosił wniosek podjęcia uchwały bez czytania.  

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie powyższy wniosek. 

Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 radnych). Wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej omawianą uchwałę 

w przedstawionej treści.  

Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 radnych). Uchwała została podjęta. 

Uchwała Nr XII/99/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2019-2029. -

załącznik nr 14 

Ad. 13 

 Kierownik GOPS Pani Beata Wąsowska poinformowała, że ustawa o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na Gminę obowiązek corocznego 

sporządzenia programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Stanisławów. Program na rok 2020 jest zapisem 

działań, które będą wykonywane w ramach zadań własnych gminy w obszarze profilaktyki 

społecznej, przeciwdziałanie uzależnieniom, narkomanii, przemocy w rodzinie, także integracji 

społecznej osób uzależnionych. Program zakłada wielostronne oddziaływania, których 

głównym celem jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających 

z nadużywania napojów alkoholowych i używania innych środków psychoaktywnych poprzez 

podnoszenie poziomu świadomości i wiedzy mieszkańców gminy oraz prowadzenie 

skoordynowanych działań profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych. 

Program skierowany jest do wszystkich grup społecznych z terenu gminy w jakikolwiek sposób 

związanych z problemem uzależnienia bądź zagrożonych jego wystąpieniem. Program będzie 

realizowany przez pełnomocnika Wójta ds. realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów  alkoholowych we współpracy z instytucjami pracującymi w tym obszarze. Zadania 

realizowane w ramach programu finansowane będą ze środków własnych gminy pochodzących 

z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 Radny Piotr Matusik zaproponował, że w związku z faktem, iż na komisjach projekt 

uchwały został zaopiniowany pozytywnie przegłosowanie uchwały bez odczytywania jej treści.  

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie powyższy wniosek. 

Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 radnych). Wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej omawianą uchwałę 

w przedstawionej treści.  

Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 radnych). Uchwała została podjęta. 

Uchwała Nr XII/100/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Stanisławów.  - załącznik 

nr 15 

Ad. 14 

Pani Sekretarz poinformowała, że w maju 2019 r. Rada Gminy podejmowała uchwałę 

o rozpatrzeniu skargi dotyczącej nieprawidłowej anonimizacji danych osobowych. Dnia 
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30 października 2019 r. Skarżący złożył wniosek do Rady o wznowienie postępowania 

w sprawie tej uchwały, natomiast przepisy nie przewidują takiego trybu postępowania. 

Przewodniczący Rady wystąpił o doprecyzowanie jak ma ten wniosek traktować – Skarżący 

odpowiedział, że wniosek jest kolejną skargą, przed prezesem UODO toczy się postępowanie 

administracyjne w tej sprawie dlatego też skargę należy przekazać zgodnie z właściwością 

i taka decyzja została podjęta na posiedzeniu komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 

3 grudnia 2019 r.  

Radny Andrzej Kowalczyk zgłosił wniosek podjęcia uchwały bez czytania.  

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie powyższy wniosek. 

Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 radnych). Wniosek został przyjęty.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej omawianą uchwałę 

w przedstawionej treści.  

Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 radnych). Uchwała została podjęta. 

Uchwała Nr XII/101/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie 

przekazania skargi według właściwości. - załącznik nr 16 

Ad. 15 

Pani Monika Krupa poinformowała, że uchwała dotycząca zaliczenia dróg gminnych 

oraz ustalenia ich przebiegu jest związana z tym, że złożyliśmy do LGD wniosek 

o dofinasowanie do przebudowy ulicy Mickiewicza w Stanisławowie. Jednym z wymogów, 

aby ta droga była zaliczona do kategorii dróg gminnych, jest podjęcie uchwały przez 

Radę Gminy po zasięgnięciu opinii ZDP. Zarząd zaopiniował pozytywnie uchwałę 

i konsekwencją tego jest powyższa uchwała. Podjęcie uchwały pozwoli uregulować stan 

prawny drogi oraz ubiegać o środki zewnętrzne.  

 Radny Piotr Matusik powiedział, że po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Moniki Krupy 

i w związku z faktem, iż na komisjach został projekt uchwały zaopiniowany pozytywnie 

zaproponował przegłosowanie uchwały bez odczytywania jej treści.  

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie powyższy wniosek. 

Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 radnych). Wniosek został przyjęty.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej omawianą uchwałę 

w przedstawionej treści.  

Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 radnych). Uchwała została podjęta. 

Uchwała Nr XII/102/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie 

zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. - załącznik nr 17 

Ad. 16 

 Zastępca Wójta podziękował Panu […] mieszkańcowi gminy za zwrócenie uwagi na 

błędną numeracje drogi. Została podana stara numeracja drogi (nr 36235), zgodnie z nową 

numeracją posiada ona oznaczenie 2218W (zmiana dotyczy §1 pkt. 1). Uchwała dotyczy 

obniżenia klasy technicznej drogi, ponieważ praktycznie wszystkie drogi w gminie mają klasę 

L, co powoduje że pas rozgraniczenia tej drogi musi posiadać 12 metrów. W dwóch 

przypadkach podanych w uchwale chcemy dokonać zmiany klasy technicznej drogi na klasę D 

(dojazdowa), ponieważ wtedy pas rozgraniczenia będzie mógł wynosić 10 metrów, zmniejszy 

ograniczenia projektowe oraz konieczność uzyskania większej liczby pozwoleń.   
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 Radny Piotr Matusik powiedział, że w związku z wyjaśnieniami przedstawionymi 

przez Zastępcę Wójta oraz faktem, iż na komisjach projekt uchwały został zaopiniowany 

pozytywnie zaproponował przegłosowanie uchwały bez odczytywania jej treści.  

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie powyższy wniosek. 

Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 radnych). Wniosek został przyjęty.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej omawianą uchwałę 

w przedstawionej treści.  

Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 radnych). Uchwała została podjęta. 

Uchwała Nr XII/103/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie 

zmiany klasy technicznej dróg gminnych. - załącznik nr 18 

Ad. 17 

 Sekretarz Gminy poinformowała, że w dniu 29 listopada 2019 r. wpłynęła do Rady 

Gminy petycja o zmianę prawa miejscowego. Autorka petycji postuluje aby zmienić prawo 

miejscowe w takim zakresie, aby parkingi przed wszystkim kościołami, cmentarzami 

i szpitalami były nieodpłatne i aby we wszystkich szpitalach ceny sprzedawanych produktów 

żywnościowych nie przekraczały cen detalicznych obowiązujących w innych sklepach. 

Pozostała część petycji dotyczy prawa cywilnego, podatkowego, gospodarczego, a w tych 

kwestiach Rada Gminy nie jest właściwa to rozpatrzenia petycji w tym zakresie. W związku 

z tym został przygotowany projekt uchwały o częściowym rozpatrzeniu petycji i w pozostałej 

części przekazaniu do właściwych organów, a więc do Prezydenta RP, Senatu RP oraz Sejmu 

RP.  

Radny Andrzej Kowalczyk zgłosił wniosek podjęcia uchwały bez czytania.  

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie powyższy wniosek. 

Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 radnych). Wniosek został przyjęty.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej omawianą uchwałę 

w przedstawionej treści.  

Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 radnych). Uchwała została podjęta. 

Uchwała Nr XII/104/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie 

częściowego rozpatrzenia petycji oraz przekazania w pozostałej części zgodnie 

z właściwością. - załącznik nr 19 

Ad. 18 

 Pan Janusz Wieczorek poinformował, że projekt uchwały dotyczy określenia cen 

jednostek paliwa w Gminie na rok szkolny 2019 – 2020. W dniu 3 grudnia 2019 r. weszła 

w życie nowelizacja ustawy prawo oświatowe, która bardzo szczegółowo określiła w jaki 

sposób należy zwracać koszty dowozu dziecka rodzicom, kiedy zajmują się dowozem. 

Ta sytuacja najczęściej dotyczy dzieci niepełnosprawnych, których rodzice we własnym 

zakresie dowożą do szkół. Zgodnie z ustawą Rada Gminy ma określić na dany rok szkolny ile 

paliwa kosztują w danej gminie. W związku z tym należy ustalić ceny paliw oraz ich uśrednioną 

wartość. 

Radny Andrzej Kowalczyk zgłosił wniosek podjęcia uchwały bez czytania.  

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie powyższy wniosek. 

Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 radnych). Wniosek został przyjęty.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej omawianą uchwałę 

w przedstawionej treści.  
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Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 radnych). Uchwała została podjęta. 

Uchwała Nr XII/105/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie 

określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Stanisławów na rok szkolny 

2019/2020 - załącznik nr 20 

Ad. 19 

 Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że jest wnioskodawcą obecnie 

omawianego projektu uchwały. Po przeprowadzeniu konsultacji z komisjami stałymi w kwestii 

włączenia tego projektu uchwały do porządku obrad oraz czy popieramy zmianę 

wynagrodzenia przy 2 głosach przeciwnych i 10 głosach za, postanowił taki projekt 

przedstawić. Poinformował, że uzasadnienie wydaje się o tyle krótkie, że całe dzisiejsze 

posiedzenie Rady jest uzasadnieniem złożonego wniosku. Przypomniał, że rok temu, 

kiedy było ustalane wynagrodzenie nowego Wójta Gminy Stanisławów, po obcięciu przez sejm 

wysokości wynagrodzeń samorządowców w Polsce, rozmawialiśmy na komisjach, 

że zobaczymy jak po roku to będzie wyglądało i wrócimy do tematu. Powiedział, że ma 

wrażenie, iż zarówno reakcja zgromadzonych, przedstawione liczby, jak i opinia RIO 

ale również głosowania uchwał w dzisiejszym dniu są jednoznacznym elementem oceny 

skutków i skuteczności pracy Pani Wójt. Dlatego przedstawia projekt wynagrodzenia 

Wójta Gminy Stanisławów. Poinformował, że jest to podwyżka na poziome 6% i przy 

obecnych ustawowych ograniczeniach nie jesteśmy w stanie więcej podwyższyć 

wynagrodzenia. Dodał, że jest to relatywnie mniej niż dostawał poprzedni Wójt i relatywnie 

znacząco mniej w odniesieniu do cen i wynagrodzeń pozostałych osób pracujących ogółem 

w Polsce w stosunku do poprzednich lat, co jest wynikiem zmian ustawowych. Dodał, że jeśli 

miałby szukać argumentów statystycznych, mniej merytorycznych, ponieważ merytorycznie 

to co się dzieje w Gminie oceniamy jednomyślnie pozytywnie i te plany na najbliższy rok, 

zaangażowanie Pani Wójt, czas pracy – nie 5 dni w tygodniu 8 godzin dziennie, tylko 7 dni 

w tygodniu po 12 godzin dziennie i skala środków, które pozyskano w Gminie i nie ma 

wątpliwości, że znacząca część tych środków jest bezpośrednią zasługą Pani Wójt uzasadnia 

postawienie takiego wniosku. Natomiast jeżeli chodzi o statystykę to ta jedna dotacja, 

którą dostaliśmy dodatkowo to jest 18 lat wynagrodzenia Wójta Gminy Stanisławów.  

 Radny Andrzej Kowalczyk poprosił o nie porównywanie Pani Wójt do poprzednika, 

ponieważ to uwłacza jej osobie. Dodał, że ma awersje na poprzedniego Wójta. Odnosząc się 

do uzasadnienia projektu uchwały powiedział, że było ono słuszne i je popiera. Zaproponował 

przegłosowanie uchwały bez odczytywania.  

 Radny Piotr Matusik powiedział, że chciałby się nie zgodzić z Przewodniczącym Rady 

Gminy, że Pani Wójt pracuje 12 godzin, ponieważ według niego pracuje 24/24. Przypomniał, 

że współpracując z Panem Wójtem Witczakiem można było zadzwonić o każdej porze dnia 

i jego zdaniem tak samo jest z Panią Wójt oraz Zastępcą Wójta. Przychylił się do stanowiska 

Radnego Andrzeja Kowalczyka o przegłosowaniu uchwały bez odczytywania treści.  

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego Andrzeja 

Kowalczyka o podjęcie uchwały bez odczytywania. 

Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 radnych). Wniosek został przyjęty.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej omawianą uchwałę 

w przedstawionej treści.  
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Głosowanie: 12 głosów – za, 1 głos – przeciw (głosowało 13 radnych). Uchwała została 

podjęta. 

Uchwała Nr XII/106/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stanisławów. - załącznik nr 21 

Pani Wójt podziękowała za uchwalenie budżetu na 2020 rok. Jest to budżet dobry 

i bardzo przemyślany. Podziękowała wszystkim, którzy solidnie pracowali nad 

przygotowaniem budżetu i WPF. Dodała, że ze swojej strony chciała bardzo podziękować 

za powyższy punkt i zapewnić, że upór, ambicje i determinacja w działaniu na pewno nie ustaną 

i będzie to kolejna motywacja do jeszcze bardziej solidnej pracy. 

Przewodniczący Rady Gminy zaprosił na spotkanie wigilijne w niedzielę 22 grudnia 

o godzinie 15:00 i poprosił o przekazanie tej informacji wszystkim mieszkańcom. 

Podziękował Dyrektorowi za wsparcie techniczne oraz za wyjątkowy element sesji, którym 

było wystąpienie uczniów. Dodał, że obecnie jesteśmy w sali multimedialnej i musimy bardzo 

poważnie pomyśleć jak wesprzeć Pana Dyrektora w przywróceniu tej sali funkcji 

multimedialnych. Poprosił przewodniczących komisji o zajęcie się przygotowaniem planu 

pracy na najbliższy rok.  

Radny Andrzej Kowalczyk odniósł się do WPF na lata 2020 – 2030 z informacją, 

że może powinniśmy się zastanowić nad tym, aby po nowym roku, gdy znajdziemy środki 

zwiększyć dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni, aby było przynajmniej 

na poziomie 5 tys. zł, żeby było tzw. impulsem dla mieszkańców. Zaproponował, aby pomóc 

mieszkańcom w wypełnieniu formalności. Ponadto, podziękował Radnemu Powiatowemu 

oraz Radzie Powiatu za prace, które mają miejsce na drodze sokólskiej. 

Radny Waldemar Czaplicki zaprosił Radnego Andrzeja Kowalczyka na posiedzenie 

komisji społecznej w zakresie omówienia tematu przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Radny Piotr Matusik powiedział, że ma uwagę techniczną do Pani Wójt i do Pana 

Przewodniczącego; na stronie Gminy Stanisławów zostały zamieszczone życzenia świąteczne 

– życzą Wójt, Przewodniczący, pracownicy, a gdzież jest Rada? Została pominięta tak, jakby 

jej nie było. Zauważył, ze wyborcy mogą czuć się zawiedzeni, ponieważ Radni też działają 

na terenie tej gminy, też życzą dobrze Pani Wójt i wszystkim mieszkańcom. Poprosił 

Panią Wójt, aby wzięła sobie motto do serca, ponieważ „łaska pańska na pstrym koniu jeździ”. 

Przypomniał, jak Wójt Sulewski został wybrany Wójtem i przyszedł mieszkaniec Stanisławowa 

i powiedział, że w Stanisławowie nic się nie zrobiło, a w Stanisławowie została wykonana 

kanalizacja, woda, gaz i ulice. Zauważył że Pani Wójt ma Radę za sobą i poprosił o nie 

zmarnowanie okazji i abyśmy dążyli do tego, aby Stanisławów uzyskał prawa miejskie. 

Dodał, że rozmawia z wieloma mieszkańcami, którzy są zaskoczeni, że nic się w tym kierunku 

nie dzieje. Zauważył, że zbliżają się wybory prezydenckie, można byłoby podjąć decyzję 

na Radzie czy mieszkańcy chcą nadania praw miejskich.  

Pani Wójt poinformowała, że jeżeli chodzi o życzenia to przeprosiła za zaistniałą 

usterkę. Natomiast jeżeli chodzi o prawa miejskie to jest to jak najbardziej jedno z ważnych 

zadań. Natomiast musimy pomyśleć najpierw o tym, aby pozyskać odpowiednie środki, 

ponieważ łatwiej je zdobyć gdy Stanisławów jest miejscowością wiejską.  

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Radnych, aby na przyszłość gdy widzą że coś 

jest nie tak to niech nie zachowują tego naradę tylko sygnalizują wcześniej. 
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Radny Andrzej Kowalczyk powiedział, że zgadza się z Panią Wójt, Gminy Wiejskie 

mają większe możliwości na dofinansowanie. 

Radna Janina Weselińska powiedziała, że chciałaby podsumowując rok powiedzieć, 

że nie pamięta, aby sesje odbywały się tak merytorycznie i kulturalnie. 

Radny Andrzej Kowalczyk powiedział, że wszelkie dyskusje, które toczymy nie są dla 

naszych własnych wygórowanych ambicji ale o dobro wspólne, naszych mieszkańców.  

Radna Elżbieta Król powiedziała, że sesja upływa w bardzo miłej atmosferze i życzmy 

sobie, aby było tak zawsze. Zgodziła, się ze słowami Radnego Andrzeja Kowalczyka, 

że wszelkie dyskusje mają na celu wspólne dobro naszej społeczności. Przypomniała o dyskusji 

na temat fajerwerków. Zbliżamy się do chwili, kiedy pożegnamy stary rok, odniosła się 

do dyskusji na komisji społecznej dotyczącej tego, że nie uda nam się zakazać fajerwerków, 

ponieważ będzie trudno egzekwować taki zakaz. Zwróciła uwagę, że strzelanie fajerwerkami 

sprawia wielkie cierpienie zwierzętom, powinniśmy im tego zaoszczędzić. Przypomniała, 

że Przewodniczący Rady Gminy zgłosił propozycje, abyśmy wystąpili z apelem 

do społeczności o ograniczenie strzałów fajerwerkami, dodała że warto o tym mówić, ponieważ 

wielu mieszkańców posiada zwierzęta. Zwracając się do Pani Wójt pogratulowała 

przedstawionego programu na przyszłość. Ponadto, złożyła wszystkim zgromadzonym 

serdeczne życzenia. 

Radny Andrzej Kowalczyk powiedział, że z uwagi na to, że nie będzie mógł 

uczestniczyć w niedzielnym spotkaniu, chciałby złożyć wszystkim życzenia. 

Przewodniczący Rady Gminy odnosząc się do tematu apelu poinformował, 

że całkowicie zgadza się z Radną Elżbietą Król. Dodał, że jeżeli ktoś nie chce pomyśleć 

o zwierzętach swoich lub sąsiadów to niech pomyśli ile śmieci powoduje strzelanie 

fajerwerkami. W związku z tym, że Radni nie zgłaszali głosów przeciwnych, zaapelował 

do mieszkańców o ograniczenie strzałów fajerwerkami. 

Pani Wójt pogratulowała Radnemu Powiatowemu Panu Leonardowi Zdanowiczowi 

otrzymania Medalu ProMasovia za wieloletnią działalność Radnego Powiatowego, 

podziękowała za pracę i zaangażowanie.  

Pan Leonard Zdanowicz podziękował za gratulacje, również pogratulował Pani Wójt 

budżetu na 2020 rok oraz złożył życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 

Przewodniczący Rady Gminy na zakończenie złożył wszystkim obecnym życzenia 

z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 

Pani Wójt również złożyła serdeczne życzenia wszystkim zgromadzonym, zaprosiła 

na wigilię organizowaną 22 grudnia 2019 r. o godzinie 15:00. 

Ad. 20 

Po wyczerpaniu wszystkich punktów zawartych w porządku obrad Waldemar Zbytek 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim za przybycie i zamknął XII sesję 

Rady Gminy Stanisławów. 

Protokołowała                 Przewodniczący Rady Gminy  

Natalia Gajewska                Waldemar Zbytek 


