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Protokół Nr XX/2016 

z XX sesji Rady Gminy Stanisławów 

 w dniu 27 października 2016r. 

 

 
XX sesja Rady Gminy Stanisławów w dniu 27 października 2016r. odbyła się 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Stanisławowie, trwała od godz. 16
00

 do godz. 20
20

. Obrady 

prowadziła Elżbieta Król Przewodnicząca Rady Gminy Stanisławów. 

 

W obradach udział wzięli: 

- Radni w liczbie 13 osób (nieobecni: Tadeusz Jurek, Monika Uścińska),  

- Adam Sulewski Wójt Gminy,  

- Jadwiga Będkowska Sekretarz Gminy, 

- Czesława Kaim Skarbnik Gminy, 

- Artur Olszewski Radca Prawny  

- Sołtysi, 

- Kierownicy jednostek organizacyjnych,   

- inne osoby zaproszone. 

Listy obecności w załączeniu do protokołu.  

 

Ad 1.  
Otwarcia XX sesji dokonała Elżbieta Król Przewodnicząca Rady Gminy, która 

powitała wszystkie osoby przybyłe na sesję i poinformowała, że na sali jest obecnych 

13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi kworum 

pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. 

 

Ad 2.  

Elżbieta Król Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek obrad  

Następnie Przewodnicząca zapytała czy Wójt Gminy, bądź Radni chcieliby wnieść 

zmiany do porządku obrad?  

Adam Sulewski Wójt Gminy poinformował, że Radni na posiedzeniach Komisji 

sugerowali powrót do projektu uchwały z poprzedniej sesji Rady Gminy w sprawie zniesienia 

formy ochrony przyrody, dlatego też zawnioskował o zmianę pkt 14 tj. zamiast projektu 

uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku 

przyrody wprowadzić projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody. 

Radny Dariusz Kraszewski zapytał, dlaczego Wójt na poprzedniej sesji wprowadził 

Radnych w błąd twierdząc, że bez zniesienia formy ochrony przyrody Gmina nie może 

dokonać żadnych zabiegów pielęgnacyjnych na drzewie będącym pomnikiem przyrody? 

Wystarczyło sprawdzić przepisy, które jasno określają, że jest to zadanie Gminy. Gdyby 

uchwała dot. pielęgnacji została przygotowana na poprzednią sesję, to sprawa byłoby 

zamknięta, ale Wójt obstawał przy tym, że Gmina nie może się tym zajmować. Radny 

stwierdził, że w tym momencie traci zaufanie do Wójta Gminy, ponieważ Wójt powinien znać 

prawo. P. Kraszewski poprosił o podanie przepisu mówiącego o tym, że cięć pielęgnacyjnych 

może dokonać tylko wyspecjalizowana firma i zapytał, czy w Urzędzie Gminy są pracownicy, 

którzy się tym zajmują?   

Adam Sulewski Wójt Gminy stwierdził, że bez uchwały dotyczącej zabiegów 

pielęgnacyjnych nie można dokonać żadnych zabiegów, a takiej uchwały dotychczas nie było.  

Radny Dariusz Kraszewski stwierdził, że Radni nie muszą znać się na wszystkim, ale 

Wójt ma Radcę Prawnego i ma obowiązek sprawdzania przepisów. Na poprzedniej sesji Wójt 
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dowodził, że Rada Gminy musi zdjąć formę ochrony przyrody z tego drzewa, żeby móc je 

pielęgnować. 

Adam Sulewski zauważył, że dotychczas był dobry zwyczaj, że uchwały były 

omawiane na posiedzeniach Komisji, a Radny Kraszewski zamiast poruszyć tę sprawę na 

posiedzeniu Komisji, teraz na sesji robi zamieszanie. Wójt wyjaśnił zebranym, że sprawa 

dotyczy drzewa we wsi Szymankowszczyzna, które jest zagrożeniem dla mieszkańców. 

Podkreślił, że jego działanie jest podyktowane względami bezpieczeństwa mieszkańców. 

Okoliczni mieszkańcy obawiają się o swoje bezpieczeństwa, ponieważ drzewo rośnie za 

zakrętem drogi, poza tym w pobliżu jest przystanek, a ostatnio podczas silnego wiatru 

odłamał się i spadł ogromny konar. Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej obawia się o 

budynek, który jest zlokalizowany w pobliżu drzewa. Od Państwowej Straży Pożarnej 

wpłynęło pismo, żeby Gmina dbała o swoje drzewa, bo jeżeli gałęzie nie są przycinane, to 

straż musi często interweniować podczas silnych wiatrów. Wójt stwierdził, że Radny Dariusz 

Kraszewski na posiedzeniu Komisji nie zgłaszał uwag, a teraz chce błyszczeć, jako 

najmądrzejsza osoba.  

Radny Dariusz Kraszewski podkreślił, że nie jest przeciwny bezpieczeństwu, a gdyby 

Wójt tak bardzo dbał o bezpieczeństwo, to już na poprzedniej sesji byłaby podjęta stosowna 

uchwała.  

Następnie przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie wniosek Wójta 

Gminy o zmianę w porządku obrad. 

Rada Gminy 8 głosami ,,za”, przy 2 ,,przeciw” i 3 ,,wstrzymujących” przyjęła wniosek 

Wójta Gminy o zmianę porządku obrad. 

Po czym przewodnicząca odczytała porządek po zmianie.  

1. Otwarcie sesji Rady Gminy.  

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji. 

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

5. Sprawozdanie przewodniczących stałych komisji Rady Gminy z prac Komisji między 

sesjami oraz zajęcie stanowiska Rady w sprawach wniosków Komisji, których 

tematów nie uwzględniono w porządku sesji.  

6. Informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych zgodnie z art. 

24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym.  

7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach 

majątkowych zgodnie z art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie 

gminnym. 

8. Informacja Wójta z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych dla Gminy Stanisławów na lata 2016-2021 (druk nr 157).  

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na 

lata 2016 – 2018 (druk nr 158) 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy 

drodze powiatowej 2214W w Sokólu, gm. Stanisławów (druk nr 159).  

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania 

i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania 

przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Stanisławów przez podmioty 

nienależące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości jej pobrania i wykorzystania (druk nr 160). 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 

z mieszkańcami Gminy Stanisławów (druk nr 161). 
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14. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 1 drzewa uznanego 

za pomnik przyrody (druk nr 162). 

15. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Stanisławów w roku 

szkolnym 2015/2016. 

16. Zapytania i wolne wnioski. 

17. Zamknięcie obrad. 

 

Ad 3. 

Po otwarciu dyskusji w tym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy zapytała o uwagi 

do protokołu z XIX sesji.  

Radny Sylwester Książek wniósł o dołączenie do protokołu statutu sołectwa Choiny, 

o którym dużo mówiło się na poprzedniej sesji. Radny zapytał również o obsługę prawną 

i poprosił o rozpowszechnianie statutu sołectwa Choiny w stosownej treści. 

Po czym Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie wniosek o dołączenie 

statutu sołectwa Choiny do protokołu z XIX sesji Rady Gminy   

Rada Gminy 9 głosami ,,za”, przy 1 ,,przeciw” i 3 głosach ,,wstrzymujących” przyjęła 

wniosek radnego Sylwestra Książka. Głosowało 13 Radnych obecnych na sali obrad. 

Następnie Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z XIX sesji. Głosowało 13 

Radnych obecnych na sali obrad. 

 

Ad 4. 
 Otwierając dyskusję w tym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Wójta 

Gminy o zabranie głosu. 

Adam Sulewski Wójt Gminy, zabierając głos w pierwszej kolejności złożył 

sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na XIX sesji. Następnie przedstawił 

sprawozdanie z wykonania zadań między sesjami. 

- Trwa remont Urzędu Gminy, zostały uruchomione kotłownie gazowe: w Urzędzie Gminy, 

w  OSP Stanisławów i w Gimnazjum w Stanisławowie. 

- Budowa sieci kanalizacyjnej w Pradzewie-Kopaczewie i Retkowie została zakończona 

i odebrana, mieszkańcy mogą już przyłączać swoje gospodarstwa do sieci. 

- Wójt poinformował, na które drogi gminne został dowieziony destrukt. 

- Odbyła się kontrola ul. Polnej przez Nadzór Budowlany. Większych uwag nie było.  

- W trakcie opracowywania są projekty budowlane na przebudowę ulicy Lipowej i Kwiatowej 

w Stanisławowie.  

- Został wykonany projekt na przebudowę drogi Lubomin-Zalesie na odcinek przez wieś 

Suchowizna. 

- Po ostatniej sesji Rady Gminy zostało zwołane zebranie sołeckie w Choinach – na zebranie 

przyszło ok. 40 osób, jednak sołtys nie zjawił się. Mieszkańcy nie mogli odwołać sołtysa, 

ponieważ zgodnie ze statutem zebranie otwiera i przewodniczy mu sołtys. W tej sytuacji, 

żeby móc odwołać sołtysa należy zmienić statut sołectwa. Najpierw jednak należy podjąć 

uchwałę o konsultacjach społecznych.  

- Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami jest w trakcie uchwalania. Wójt poinformował, że 

wystosował pismo o wykreślenie z planu inwestycji – wysypiska odpadów w Michałowie. 

Plan jest na etapie opiniowania.  

- Gmina promowała się na targach turystycznych w Nadarzynie. Kilku pracowników przez 2 

dni reprezentowało Gminę na ww. targach. 

- Będzie budowany chodnik przy drodze powiatowej w Wólce Czarnińskiej. Gmina 

zobowiązała się do partycypowania w 50% w kosztach budowy. Został już rozstrzygnięty 

przetarg, który przewyższa przeznaczone na ten cel środki finansowe i dlatego Gmina musi 

jeszcze przekazać Powiatowi brakującą kwotę 80 tys. zł.  
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- Na ukończeniu jest budowa sieci wodociągowej łączącej Borek Czarniński z siecią gminną 

oraz rozbudowa sieci w Retkowie. Wykonawcy pozostało jeszcze naprawić drogę.  

- Zostało wykonane oświetlenie uliczne w Lubominie, Wólce Pieczącej i Kubujówce. Do 

wykonania pozostało jeszcze oświetlenie drogi do wsi Papiernia – 2 lampy. 

- Pozostałe zadania zgłoszone do realizacji w ramach funduszu sołeckiego są w trakcie 

realizacji. 

- 16 października odbyły się ćwiczenia strażackie, które przyczyniły się do podniesienia 

sprawności strażaków. Firma Mobilis użyczyła autobus do ćwiczeń.  

 Następnie Wójt Gminy zaprosił wszystkich zebranych na uroczystości Święta 

Niepodległości w dniu 11 listopada, które rozpoczną się Mszą Św. o godz. 9
00

 w kościele 

w Stanisławowie.      

 Radny Sylwester Książek zabierając głos zapytał kto jest wnioskodawcą projektu 

uchwały dotyczącego konsultacji społecznych i kto się pod nią podpisał, kto się odważył 

podnieść rękę na sołtysa? 

 Adam Sulewski Wójt poinformował, że wnioskodawcą jest Wójt, ale ten projekt 

uchwały będzie omawiany w innym punkcie.  

 

Ad 5. 

W punkcie tym Przewodniczący Komisji złożyli sprawozdania z prac Komisji miedzy 

sesjami.  

- Dariusz Kraszewski Przewodniczący Komisji Budżetu, Planowania i Finansów złożył 

sprawozdanie z pracy Komisji między sesjami – załącznik nr 1 do protokołu. 

- Andrzej Kowalczyk Przewodniczący Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa złożył 

sprawozdanie z pracy Komisji między sesjami – załącznik nr 2 do protokołu. 

- Wiesław Szponar Przewodniczący Komisji Rewizyjnej złożył sprawozdanie z pracy Komisji 

między sesjami – załącznik nr 3 do protokołu. 

Następnie  przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała przegłosowanie wniosku 

Komisji Społecznej o przeprowadzenie przez Komisję Rewizyjną kontroli źródeł 

finansowania oraz wydatków poniesionych na wszelkie imprezy, które odbyły się w Gminie 

Stanisławów od 1.01.2016r. do 1.11.2016r. (np. różnego rodzaju pikniki, dożynki, zawody 

jeździeckie i dzień dziecka w Sokólu, Dni Stanisławowa, uroczystość wmurowania aktu 

erekcyjnego w hali sportowej w Pustelniku, rajdy rowerowe, inne imprezy okolicznościowe, 

itp.) 

 Rada Gminy 12 głosami ,,za”, przy 1 ,,wstrzymującym” przyjęła wniosek. 

 

Ad 6.  

 Adam Sulewski Wójt złożył informację z analizy oświadczeń majątkowych - 

załącznik nr 4 do protokołu. 

 Radny Sylwester Książek zapytał o konsekwencje uchybień w oświadczeniach 

majątkowych. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że takie osoby są wzywane do złożenia wyjaśnień.  

Radca Prawny dodał, że w pewnych sytuacjach może wiązać się to z odwołaniem ze 

stanowiska lub rozwiązaniem umowy o pracę.   

 

Ad 7.  

 Elżbieta Król Przewodnicząca Rady Gminy odczytała informację Przewodniczącego 

Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych – załącznik nr 5 

do protokołu oraz informację Wojewody Mazowieckiego z analizy oświadczeń majątkowych 

złożonych przez Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy – załącznik nr 6 do 

protokołu.  
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Ad 8.  

 Po otwarciu dyskusji w tym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła 

o informację na temat wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016r.  

Czesława Kaim Skarbnik Gminy poinformowała, że ustawa o finansach publicznych 

nakłada na Wójta Gminy obowiązek przedstawienia Radzie informacji z wykonania budżetu 

za I półrocze. Następnie p. Kaim odczytała uchwałę Nr Wa.310.2016 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 września 2016r. w sprawie wydania 

opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Stanisławów informacji o przebiegu wykonania 

budżetu Gminy Stanisławów za I półrocze 2016r. Budżet Gminy jest monitorowany na 

bieżąco. Na dzień dzisiejszy jest zaciągnięta tylko pożyczka na budowę sieci kanalizacyjnej 

w Prądzewie-Kopaczewie i Retkowie w niższej kwocie niż była planowana. Wystąpiliśmy do 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o pożyczkę na 

rozbudowę sieci wodociągowej w Retkowie i Borku Czarnińskim oraz wymianę CO 

w Gimnazjum w Stanisławowie i Urzędzie Gminy. Innych zaplanowanych kredytów i 

pożyczek Gmina nie będzie zaciągać. 

 

Ad 9.  

 Otwierając dyskusję w tym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że 

projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Stanisławów na lata 

2016-2021 był omawiany na posiedzeniach Komisji. Następnie poprosiła o zabranie głosu 

Beatę Wąsowską Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 Kierownik GOPS poinformowała, że obowiązek uchwalenia strategii wynika z art. 

16b ustawy o pomocy społecznej i pokrótce omówiła projekt strategii ze szczególnym 

uwzględnieniem celów i kierunków działania. Beata Wąsowska poinformowała, które 

sugestie Komisji zostały uwzględnione w projekcie, jako autopoprawki. Wyjaśniła, że na 

komisji padło pytanie dotyczące ram dofinansowania służby zdrowia, w tabeli nr 22 jest ,,0” 

dlatego, że służba zdrowia w całości jest finansowana ze środków Narodowego Funduszu 

Zdrowia. Jeżeli w przyszłości pojawią się środki, to ramy będą aktualizowane. Pojawiła się 

również sugestia, że cele są zbyt ogólne. Kierownik uznała, że cele są wystarczające, 

w ramach celów są organizowane różnego rodzaju warsztaty. Korzystniej jest czegoś nie 

wpisywać, a jeśli pojawi się szansa, to zrealizować, niż na odwrót i poinformowała 

o zrealizowanych, choć nieplanowanych warsztatach. Dodała, że formy realizacji celów mogą 

być różne.  

Radny Dariusz Kraszewski wyraził zdziwienie, że jest forsowane uchwalenie Strategii 

skoro na posiedzeniu Komisji Budżetu i Gospodarki zostało ustalone, że strategia nie zostanie 

uchwalona na tej sesji i do dnia jutrzejszego Radni mogą zgłaszać swoje uwagi. P. 

Kraszewski odniósł się m.in. do wskaźników realizacji celu III tj. promowania zdrowego stylu 

życia oraz zakwestionował prawdziwość danych zawartych w diagnozie dotyczącej osób 

uzależnionych od alkoholu. 

Kierownik GOPS wyjaśniła, że jeśli chodzi o promocję zdrowego stylu życia, to będą 

to warsztaty kulinarne we współpracy z Bankiem Gospodarki Żywnościowej, który dostarczy 

sprzęt do gotowania i artykuły spożywcze. P. Wąsowska poinformowała również, że Komisja 

Społeczna, Ekologii i Bezpieczeństwa postanowiła, żeby uchwalania strategii nie odkładać na 

kolejna sesję. Jeśli chodzi o problem osób uzależnionych, to opierała się na liczbie osób, które 

zgłaszają się do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz GOPS. 

Diagnoza problemu opiera się na sprawozdaniach PARPA. 

Po zakończeniu dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały 

i poddała go pod głosowanie. 

Rada Gminy 10 głosami ,,za”, przy 2 ,,przeciw” i 1 ,,wstrzymującym” podjęła uchwałę 

Nr XX/157/2016 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla 
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Gminy Stanisławów na lata 2016-2021, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Głosowało 

13 radnych obecnych na sali obrad. 

 

Ad 10. 

 Po otwarciu dyskusji w tym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że 

na posiedzeniach komisji był omawiany projekt Gminnego Programu Wspierania Rodziny na 

lata 2016-2018 i zapytała o pytania do Programu.  

 Beata Wąsowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała, 

że obowiązek uchwalenia Programu wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. Program Wspierania Rodziny jest bardzo powiązany ze Strategią, dlatego też 

zmiany, które zostały wprowadzone do Strategii zostały również uwzględnione w Programie. 

 Następnie Radny Zygmunt Ochman zgłosił wniosek o głosowanie projektu uchwały 

bez czytania jego treści.  

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 13 radnych obecnych na sali obrad. 

Rada Gminy 9 głosami ,,za”, przy 2 ,,przeciw” i 2 ,,wstrzymujących” podjęła uchwałę 

Nr XX/158/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-

2018, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Głosowało 13 radnych obecnych na sali 

obrad. 

 

Ad 11.  

 Po otwarciu dyskusji w tym punkcie, Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o 

zabranie głosu Ewę Dłuską-Redes Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej. 

 Ewa Dłuska-Redes poinformowała, że projekt uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji 

przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej 2214W w Sokólu, gm. Stanisławów 

jest tylko sformalizowaniem istniejącego stanu rzeczy. Te przystanki funkcjonują od dawna, 

ale Starostwo po kontroli zwróciło się o unormowanie uchwałą stanu rzeczywistego. 

W przypadku pierwszego przystanku w poprzedniej uchwale był podany błędny numer drogi. 

Przystanki obsługują transport publiczny szczególnie dzieci do szkół.  

Następnie Radny Andrzej Kowalczyk zgłosił wniosek o głosowanie projektu uchwały 

bez czytania jego treści.       

 Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 13 radnych obecnych na sali obrad. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/159/2016 w sprawie wstępnej 

lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej 2214W w Sokólu, gm. 

Stanisławów, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Głosowało 13 radnych obecnych na 

sali obrad. 

 

Ad 12. 

Po otwarciu dyskusji w tym punkcie, Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła 

o zabranie głosu Czesławę Kaim Skarbnik Gminy. 

Czesława Kaim Skarbnik Gminy poinformowała, że Rada Gminy uchwaliła w ub. 

roku uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym 

przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy 

Stanisławów przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych oraz trybu 

i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania, wykorzystania i dofinansowanie punktu 

przedszkolnego mieści się w tej uchwale. Jednak z uwagi na to, że punkt przedszkolny 

z Pustelnika zwrócił się o dofinansowanie w wyższej kwocie niż przewiduje uchwała, to 

uchwałę należy zmienić. Rada Gminy może podwyższyć procent dofinansowania określony 

w ustawie, nie może go jednak obniżyć. Na posiedzeniach Komisji padały różne propozycje 

m.in. żeby uchwała obowiązywała tylko w 2017r., jednak stanowisko Radcy Prawnego jest 

takie, że nie można podjąć uchwały na określony czas. 
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Radny Dariusz Kraszewski poinformował, że Komisja Budżetowa długo dyskutowała 

ten temat i podjęła decyzję, że dofinansowanie powinno wynieść 50%, komisja podwyższyła 

poziom dofinansowania o 10%, ale tylko na 2017r. Podejmując taki wniosek Komisja 

kierowała się tym, że można podwyższyć dofinansowanie, ale nie należy zrównywać go 

z dofinansowaniem do publicznych przedszkoli, dlatego że wymogi do prowadzenia tych 

placówek też są różne. 

Radny Andrzej Kowalczyk poinformował, że Komisja Społeczna, Ekologii 

i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Elżbieta Król Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w związku z tym, że 

Komisja Budżetu i Gospodarki przyjęła wniosek, że dofinansowanie powinno wynosić 50% 

Rada Gminy powinna przegłosować ten wniosek, ale bez zastrzeżenia, że dotacja w tej 

wysokości ma dotyczyć tylko 2017r. Następnie zapytała o wysokość dofinansowania z Gminy 

Dębe Wielkie, kiedy Stowarzyszenia prowadziło punkt przedszkolny w Cygance? P. Król 

zapytała też o koszty wynajmu lokalu. 

(…) Prezes Stowarzyszenia Aktywny Dąbek wyjaśniła, że dofinansowanie wynosiło 

40%, ale Stowarzyszenie nie ponosiło żadnych kosztów utrzymaniowych, poza tym punkt 

przedszkolny nie był czynny 12 godzin. Poinformowała, że proponowała, że Stowarzyszenie 

będzie prowadziło punkt przedszkolny na zasadach przedszkola i postara się jak najszybciej 

dostosować budynek do obowiązujących przepisów i uzyskać status przedszkola. Zostały już 

podjęte działania i nawiązana współpraca z projektantem. P. (…) omówiła koszty związane z 

utrzymaniem budynku oraz zapewniła, że Stowarzyszenie nie ponosi kosztów wynajmu 

budynku. Członkinie Stowarzyszenia pracują w punkcie na zasadzie wolontariatu, nie 

otrzymują wynagrodzenia, jedyną rekompensatą dla nich jest to, że ich dzieci przebywają w 

punkcie przedszkolnym. 

Po wysłuchaniu wyjaśnień Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie 

wniosek Komisji Budżetowej, aby dotacja wynosiła 50%. 

W głosowaniu oddano 5 głosów ,,za”, 7 ,,przeciw” i 1 ,,wstrzymujący”. Głosowało 13 

radnych obecnych na sali obrad. 

Radny Dariusz Kraszewski stwierdził, że jest to kwestia uczciwości, żeby dotacja była 

zróżnicowana. Stowarzyszenie otwierając punkt przedszkolny było świadome, jaka jest 

ustalona wysokość dotacji. Zrównując wysokość dotacji dla punktu przedszkolnego i 

przedszkola Rada tworzy precedens. Traktuje na równi dwa podmioty wiedząc, że te 

podmioty są różne. Radny zaapelował o tworzenie przejrzystych zasad finansowania i 

zawnioskował o zachowanie jednak pewnej różnicy w finansowaniu i ustalenie dotacji na 

poziomie 60 %. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie wniosek Radnego 

Kraszewskiego. 

W głosowaniu oddano 5 głosów ,,za”, 7 ,,przeciw” i 1 ,,wstrzymujący”. Głosowało 13 

radnych obecnych na sali obrad. 

Radny Andrzej Kowalczyk zaproponował przegłosowanie projektu uchwały, 

ponieważ licytowanie się niczemu nie służy.  

Radny Sylwester Książek zaapelował ,,żeby w Stanisławowie się postarali, obniżali 

koszty i zaoszczędzi się.” 

Po czym Radny Andrzej Kowalczyk zgłosił wniosek o głosowanie projektu uchwały 

bez czytania jego treści.  

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.  

Następnie Rada Gminy 8 głosami ,,za” przy 5 ,,przeciw” podjęła uchwałę Nr 

XX/160/2016 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym 

przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy 

Stanisławów przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu 
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i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania, która stanowi załącznik nr 10 

do protokołu.  Głosowało 13 radnych obecnych na sali obrad. 

 

Ad 13. 

 Jako pierwszy, po otwarciu dyskusji w tym punkcie, głos zabrał Radny Dariusz 

Kraszewski, który poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki dyskutowała nad kilkoma 

kwestiami dot. projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych z mieszkańcami Gminy Stanisławów. Najistotniejsza była kwestia zakresu 

terytorialnego i czy może być szczegółowa uchwała. Było dużo uwag do projektu i komisja 

proponowała uszczegółowienie uchwały. Padło również pytanie czy ta uchwała będzie 

zgodna z prawem jeśli uchwała będzie dotyczyła danego obszaru Gminy? 

 Radny Sylwester Książek wracając do sprawy wyrażenia zgody, na poprzedniej sesji, 

na zwołanie zebrania we wsi Choiny stwierdził, że Radca Prawny wprowadził w błąd ludzi, 

którzy podejmują działania niezgodne z prawem. Radny zwrócił się też do Radnego Dariusza 

Kraszewskiego, aby czytał właściwy statut sołectwa Choiny. 

Radny Dariusz Kraszewski stwierdził, że nie rozumie Radnego Książka i zwrócił się 

do Przewodniczącej o zdyscyplinowanie Radnego Sylwestra Książka, ponieważ mówi nie na 

temat.  

Radny Andrzej Kowalczyk zabierając głos zauważył, że projekt uchwały został 

zaaprobowany przez Radcę Prawnego jako zgodny z prawem, dlatego też nie należy długo 

nad tym dyskutować.   

Radny Dariusz Kraszewski stwierdził, że uważa, iż Rada Gminy nie powinna 

przyjmować byle czego, byle tylko przyjąć.   

Radny Andrzej Kowalczyk stwierdził, że nie rozumie stwierdzenia, że uchwała, która 

została podpisana przez Radcę Prawnego jest bublem.  

Radny Sylwester Bąkowski zauważył, że podczas dyskusji nasuwało się wiele uwag 

i zapytał czy poprawki naniesione do projektu uchwały pokrywają się z wnioskami Komisji? 

Radny Dariusz Kraszewski powiedział, że Komisja Budżetu i Gospodarki miała 

więcej uwag.  

Jadwiga Będkowska Sekretarz Gminy poinformowała, że Radni w dniu dzisiejszym 

otrzymali nowy projekt uchwały z częściowo naniesionymi poprawkami i odniosła się do 

niektórych poprawek, zgłoszonych przez komisje: 7 dniowy termin zawiadamiania 

o konsultacjach, zaproponowany przez Komisję Społeczną uznano za wystarczający. 

Niezasadne jest dopisywanie w § 4 ust 2 uchwały ,,zebrania wiejskiego”, bo na zebranie może 

przyjść kilka osób, które podejmą uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji w mało istotnej 

sprawie.   

Radny Dariusz Kraszewski odczytał wnioski Komisji Budżetu i Gospodarki 

i zauważył, że w projekcie nie znalazł się zapis o udzielaniu odpowiedzi mieszkańcom.  

Radny Sylwester Bąkowski przypomniał, że komisja wnioskowała o dopisanie w § 4 

ust 2 inicjatywy mieszkańców. 

Następnie p. Kraszewski poprosił, aby umieścić zapis o ponowieniu po 7 dniach 

zawiadomienia o konsultacjach, uznał, że nie należy odmawiać inicjatywy mieszkańcom na 

zebraniach wiejskich. Konsultacje można przeprowadzać w różnych formach, a formy łączyć. 

Radny zauważył, że konsultacje przeprowadza się z mieszkańcami całej Gminy, a nie danego 

sołectwa i stwierdził, że chodzi mu o to, żeby Rada zrobiła coś porządnie. Wyniki konsultacji 

powinny być publikowane nie tylko na stronach internetowych, ale również w inny sposób, 

powinny zawierać wszystkie uwagi i odniesienia do nich. 

Elżbieta Król Przewodnicząca Rady Gminy zauważyła, że Radny Dariusz Kraszewski 

jest znawca tematu i przekazuje dużo uwag. Szkoda, że Radny wcześniej nie włączył się w do 

współpracy w tworzeniu projektu uchwały, bo wówczas powstałby dobry dokument. 
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Radny Dariusz Kraszewski stwierdził, że nie wiedział, że taki projekt jest 

opracowywany, planował opracowanie projektu uchwały, ale wcześniej został już 

przygotowany projekt uchwały przez p. Sekretarz. W momencie, kiedy tyle zapisów jest 

kwestionowanych należałoby popracować nad projektem uchwały. W kwestii zmiany statutu 

sołectwa Choiny można przygotować uchwałę szczegółową o konsultacjach, a uchwałę 

ogólną jeszcze dopracować.  

Artur Olszewski Radca Prawny zapewnił, że projekt uchwały jest zgodny z prawem, 

ale uwagi p. Kraszewskiego są ciekawe i rzeczywiście niektóre zapisy można przeredagować. 

Jeśli chodzi o zapis dot. uchwały zebrania wiejskiego, to może się zdarzyć, że nawet 4 osoby 

mogą wnioskować o konsultacje i będzie obligo do przeprowadzenia konsultacji.  

Radny Piotr Matusik zauważył, że do każdej uchwały można mieć wątpliwości. 

Ustawa o samorządzie gminnym mówi o konsultacjach. Ten projekt uchwały nie zawiera 

takiego obwarowania, żeby nie można jej było przyjąć. 

Radny Andrzej Kowalczyk nie zgodził się z wnioskiem Komisji Budżetu 

i Gospodarki, aby 4 Radnych miało inicjatywę wnioskowania o przeprowadzenie konsultacji, 

ponieważ czworo Radnych można łatwo do czegoś przekonać, a ośmioro już niekoniecznie.  

Radny Sylwester Książek ponownie podniósł kwestię statutu sołectwa Choiny, ale 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że takie sprawy p. Książek może poruszyć 

w wolnych wnioskach.  

Radny Zygmunt Ochman zawnioskował, aby w związku z licznymi wątpliwościami 

na tej sesji nie podejmować uchwały o konsultacjach.  

Adam Sulewski Wójt powiedział, że jest przeciwny temu wnioskowi z uwagi na 

mieszkańców wsi Choiny, którzy oczekują na zmianę statutu i wybór nowego Sołtysa. 

Radny Piotr Matusik zgłosił wniosek o przegłosowanie projektu uchwały z 

poprawkami. 

Wniosek został przyjęty 12 głosami ,,za”, przy 1 ,,przeciw”. Głosowało 13 radnych 

obecnych na sali obrad. 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w 

sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy 

Stanisławów. 

W głosowaniu oddano 4 głosy ,,za”, 8 ,,przeciw” i ,,1” wstrzymujący. Głosowało 13 

radnych obecnych na sali obrad. Uchwała nie została podjęta.  

 

Ad 14. 

 Po otwarciu przez Przewodniczącą Rady Gminy dyskusji w punkcie dotyczącym 

podjęcia uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 1 drzewa uznanego za 

pomnik przyrody głos zabrał Radny Dariusz Kraszewski, który stwierdził, że został 

wprowadzony w błąd na poprzedniej sesji w kwestii pielęgnacji pomnika przyrody. Radny 

powiedział, że uważa, iż nie powinno być tej uchwały, ponieważ jest to pozwalanie na 

bylejakość. Miesiąc temu należało przygotować porządny projekt uchwały i wówczas sprawa 

zostałaby zakończona. 

 Po czym Radny Zygmunt Ochman zgłosił wniosek o przegłosowanie projektu 

uchwały bez czytania jego treści.  

 Wniosek został przyjęty 11 głosami ,,za”, przy 1,,przeciw” i 1 ,,wstrzymującym”. 

Rada Gminy 7 głosami ,,za”, przy 5 ,,przeciw” i 1 ,,wstrzymującym” przyjęła uchwałę 

Nr XX/161/2016  w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 1 drzewa uznanego za 

pomnik przyrody, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  Głosowało 13 radnych 

obecnych na sali obrad. 
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Ad 15. 

 Po otwarciu obrad w tym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zabranie 

głosu Janusza Wieczorka Dyrektora Samorządowego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego. 

 Dyrektor SZO-W poinformował, że organ prowadzący szkoły ma obowiązek 

corocznego przedstawiania Radzie Gminy informacji o stanie realizacji zadań oświatowych 

w Gminie. Następnie omówił informację w roku szkolnym 2015/2016 – załącznik 12 do 

protokołu.  

 Radny Dariusz Kraszewski stwierdził, że wyniki nie są zadowalające i zapytał czy jest 

jakiś wynik, który jest wyższy od średniej powiatowej czy krajowej? 

Lidia Marczak Dyrektor Zespołu Szkół w Pustelniku wyjaśniła, że same dane 

liczbowe wyników sprawdzianów o niczym nie świadczą, jeśli chodzi o wyniki egzaminów. 

Należy wziąć też pod uwagę edukacyjną wartość dodaną, która w Gimnazjum w Pustelniku 

była dodatnia. P. Dyrektor poinformowała również, że uczniowie z Pustelnika mieli wyższy 

wynik niż średni wynik powiatowy z historii. Aby dowiedzieć się, jaka jest edukacyjna 

wartość dodana trzeba wziąć pod uwagę dwa pomiary; czy szkoła wykorzystuje możliwości 

ucznia i czy zwiększa wiedzę ucznia. W trzyletniej skali egzaminu wartość edukacyjna 

z części humanistycznej i matematycznej jest dodatnia. Szkoła w Pustelniku znajduje się na 

pozycji wspierającej lub sukcesu. Natomiast najlepsze Gimnazjum w powiecie nie ma 

dodatniej edukacyjnej wartości dodanej. P. Marczak zapewniła, że śledzi wyniki, ale w szkole 

podstawowej słabsi uczniowie nie przywiązują uwagi do sprawdzianu, bo wiedzą, że i tak 

dostaną się do Gimnazjum i to oni zaniżają średni wynik. To, że Minister Edukacji 

powiedziała, że w przyszłym roku prawdopodobnie nie będzie sprawdzianu w szkole 

podstawowej też nie pomaga.   

Radny Dariusz Kraszewski zapytał jak sytuacja wygląda w szkole podstawowej? 

Radny stwierdził, że ma poczucie, że od ubiegłego roku nic się nie poprawiło.  

Dyrektor Marczak wyjaśniła, że w szkole podstawowej edukacyjna wartość dodana 

jest  niemierzalna, bo nie ma punktu odniesienia.  

Radny Zygmunt Ochman zacytował kilka wyników sprawdzianu i egzaminu 

i stwierdził, że w zasadzie we wszystkich szkołach wyniki są niskie. 

Jan Leś Dyrektor Gimnazjum w Stanisławowie zauważył, że nie wszystkie wyniki są 

gorsze od średniej powiatowej. Gimnazjum w Stanisławowie z przedmiotów przyrodniczych 

osiągnęło wyższy wynik niż średnia powiatowa. Edukacyjna wartość dodana jest dodatnia. 

W ub. roku Gimnazjum miało dobre wyniki, ale wcześniej były gorsze. Nauczyciele pracują 

z takimi uczniami, jakich otrzymują. Sukcesem szkoły było to, że jedna z uczennic ukończyła 

szkołę. Przystąpiła do egzaminu, ale wynik był w granicach 10 %, a to obniżyło wynik 

szkoły.  

Radny Andrzej Kowalczyk powiedział, że Komisja Społeczna, Ekologii 

i Bezpieczeństwa była zszokowana wynikami, a teraz Radni słyszą od dyrektorów, że 

wszyscy są winni, ale nie nauczyciele. Przy informacji o wynagrodzeniach nauczycieli Radni 

dowiedzieli się, że kadra nauczycielska jest dobrze wykwalifikowana. Wyniki egzaminów są 

coraz gorsze i Radni są zaniepokojeni tym co dzieje się w szkole. Dlatego też zostanie 

zwołane posiedzenie Komisji Społecznej z udziałem dyrektorów szkół celem 

przeanalizowania w jakim kierunku należy działać. Należy również zastanowić się nad 

działaniami w związku z planowaną reformą oświaty. 

Radny Dariusz Kraszewski podsumował, że sytuacja nie jest dobra, wyniki są słabe, 

a Dyrektorzy twierdzą, że jest dobrze i szukają winy w innych, a nie w sobie. 

Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że bardzo żałuje, że na posiedzenie komisji 

nie zostali zaproszeni dyrektorzy. Nie tylko nauczyciele są winni temu, że wyniki są złe. 

Rodzice też nie zawsze interesują się własnymi dziećmi.    
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Radny Andrzej Kowalczyk zauważył, że dyrektorzy otrzymują zaproszenia na sesję, 

a taki punkt był w porządku, poza tym informacja o posiedzeniach komisji była umieszczona 

na stronie internetowej Gminy. Nie było więc przeszkód, aby dyrektorzy wzięli udział 

w posiedzeniach Komisji. 

Radny Dariusz Kraszewski zwrócił uwagę, że materiały na sesję Radni otrzymali 

w piątek a omawianą informację na posiedzeniu Komisji, dlatego też nie było czasu, żeby 

zaprosić dyrektorów na posiedzenie Komisji.   

P. Lidia Marczak zapewniła, że dyrektorzy i nauczyciele wyciągają wnioski i gdyby 

uczestniczyła w posiedzeniu Komisji mogłaby wskazać, jakie działania zostały już podjęte. 

Dyrektor poinformowała, że jeden z uczniów szkoły uzyskał Grand Prix w konkursie 

plastycznym, ale jest to jego jedyny sukces edukacyjny Nie wolno przekreślać żadnego 

ucznia, ponieważ każde dziecko ma inne predyspozycje i możliwości. 

Mirosława Rek dyrektor Zespołu Szkolnego w Ładzyniu powiedziała, że jest jej 

przykro, że Radny Andrzej Kowalczyk źle mówi o nauczycielach, podkreśliła, że kadra 

nauczycielska jest bardzo dobrze wykwalifikowana. Egzamin z matematyki poszedł źle, ale 

z języka polskiego wypadł dobrze. Nauczyciele robią wszystko, żeby wyniki były bardzo 

dobre.  

Radny Kowalczyk wyjaśnił, że nie było jego zamiarem obrażanie nauczycieli czy 

dyrektorów, ale uważa, że dyrektorzy powinni przyjąć uwagi Radnych, a nie obrażać się.  

Radny Dariusz Kraszewski zauważył, że Szkoła w Pustelniku odstaje w każdym etapie 

i poruszył kwestię programu naprawczego dla wszystkich szkół. 

Jan Leś Dyrektor Gimnazjum w Stanisławowie przyznał, że nie jest zachwycony 

wynikami, ale nie jest aż tak źle jak oceniają Radni. Trzy lata temu Gimnazjum miało bardzo 

dobre wyniki. Dyrektor poinformował, że ma wniosek Rady Rodziców, żeby dzieci miały jak 

najlepsze oceny z poszczególnych przedmiotów, a egzamin jakoś napiszą. Niektóre szkoły 

poświęcają bardzo dużo czasu na rozwiązywanie testów kosztem nauki przedmiotu. Rolą 

egzaminu jest motywowanie do lepszej pracy.  

Radny Krzysztof Grula zauważył, że dyskusja dotyczy dzieci i nie powinno być 

przepychanek słownych, tylko spotkanie w celu znalezienia sposobu na rozwiązanie 

problemu.  

Następnie Radny Zygmunt Ochman zgłosił wniosek o zakończenie dyskusji w tym 

punkcie.  

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła wniosek Radnego.  

 

Ad 16.  

 Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że do Rady Gminy wpłynęło kilka 

pism, które Rada musi rozpatrzyć.  

- Pismo Stowarzyszenia Aktywny Dąbek z prośbą o dofinansowanie w IV kwartale 2016r. 

pobytu dziecka w Punkcie Przedszkolnym, prowadzonym przez Stowarzyszenie, w wysokości 

100% bądź co najmniej 75% kwoty utrzymania dziecka w publicznym przedszkolu, w Gminie 

Stanisławów – załącznik nr 13 do protokołu. 

- Wniosek P. (…) właścicielki prywatnego przedszkola Tęczowa Dolina o zabezpieczenie 

dodatkowych środków na wypłatę dotacji oświatowej (w IV kwartale 2016r.), w związku ze 

zwiększeniem o 14 liczby dzieci w przedszkolu – załącznik nr 14 do protokołu. 

Z uwagi na to, że obydwa pisma dotyczyły podobnych spraw przewodnicząca Rady 

Gminy poprosiła Skarbnik Gminy o ich zreferowanie.    

Czesława Kaim Skarbnik Gminy wyjaśniła, że punkt przedszkolny w Pustelniku został 

uruchomiony 30 września 2016r. i jest wniosek o dofinansowanie pobytu dziecka w punkcie 

w IV kwartale 2016r., ale taki wniosek nie został złożony do budżetu Gminy do 30.09.2015r.  

P. (…) złożyła wniosek o zwiększenie dotacji na dodatkowych 14 dzieci w związku 
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z uruchomieniem nowych miejsc w przedszkolu, ale wniosek złożony do budżetu gminy na 

2016r. nie opiewał na taką liczbę dzieci. W związku z tym, że w obydwu przypadkach nie 

został złożony w stosownym czasie wniosek do budżetu Gminy na 2016r., Rada Gminy musi 

podjąć decyzję o dofinansowaniu. 

Następnie Andrzej Kowalczyk i Dariusz Kraszewski Przewodniczący Komisji stałych 

Rady Gminy przedstawili wnioski komisji. 

Rada Gminy jednogłośnie poparła wniosek komisji, iż przychyla się do próśb obydwu 

podmiotów o dofinansowania w wys. zgodnej z obowiązującą uchwałą Rady Gminy, 

pomimo że wnioski w tej kwestii nie zostały złożone w stosownym czasie do budżetu Gminy 

na 2016r. oraz nie zostały uwzględnione w budżecie Gminy na 2016r.środki na ten cel.  

Głosowało 11 Radnych obecnych na sali obrad. 

 

 

 

- Pismo Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanisławowie z prośbą o opłacanie 

rachunków za media użytkowane przez OSP Stanisławów - załącznik nr 15 do protokołu oraz 

pismo Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanisławowie w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy użyczenia Gminie Stanisławów zabudowanej nieruchomości nr ew. 2019/2, 

położonej w Stanisławowie przy ul. Szkolnej 10, stanowiącej własność OSP Stanisławów - 

załącznik nr 16 do protokołu.  

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła wniosek o przekazaniu pism do Komisji stałych 

Rady Gminy. 

Głosowało 11 Radnych obecnych na sali obrad. 

 

- Skarga (…) na Urząd Gminy dotycząca przyłącza wodociągowego – załącznik nr 17 do 

protokołu. 

 Radny Wiesław Szponar zapytał czy Radni mogliby otrzymać stanowisko Radcy 

Prawnego w sprawie skarg, żeby Rada nie musiała ciągle zajmować się skargami 

dotyczącymi tej samej sprawy. Radny zwrócił uwagę, że aby Komisja Rewizyjna mogła 

rozpoznać sprawę tej skargi musiałaby rozpatrzyć dokumenty od 2005r. 

Radca Prawny zauważył, że gdyby skargi były identyczne można byłoby pozostawić 

skargę bez rozpatrzenia. Jednak skargi nie są identyczne, dlatego też Rada Gminy może 

jedynie podtrzymać swoje stanowisko w tej sprawie.  

 Rada Gminy 9 głosami ,,za”, przy 1 ,,przeciw” i 1 ,,wstrzymującym” postanowiła 

przekazać skargę do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną. 

 

 Następnie Sylwester Bąkowski Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował, że 

drogą emailową również wpłynęły pisma do Rady Gminy. 

 Radny Zygmunt Ochman zgłosił wniosek, aby pisma przekazać do Komisji Rady 

Gminy. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła wniosek zgłoszony przez Radnego Ochmana. 

Głosowało 11 Radnych obecnych na sali obrad. 

 

Radny Dariusz Kraszewski poprosił o przygotowanie przez Urząd Gminy projektu 

Statutu Sołectwa Choiny.   

Jadwiga Będkowska Sekretarz Gminy zauważyła, że uchwała o konsultacjach nie 

została uchwalona na dzisiejszej sesji. Trzeba będzie ja uchwalić na kolejnej sesji, co daje 

kolejny miesiąc opóźnienia w uchwaleniu zmiany statutu, poza tym uchwała podlega 

publikacji i wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania.  
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Dariusz Kraszewski stwierdził, że uchwałę w sprawie konsultacji można podjąć na 

kolejnej lub na nadzwyczajnej sesji, a w tym czasie opracowywać projekt statutu.  

Mieszkanka wsi Choiny zwróciła uwagę, że przez niepodjęcie uchwały 

o konsultacjach mieszkańcy nie będą mogli odwołać sołtysa. Dodała, że na zebraniu sołeckim 

byli obecni pracownicy Urzędu Gminy i byli świadkami sytuacji, jaka panuje we wsi. 

 

Po czym głos zabrała Janina Weselińska, Sołtys wsi Cisówka, która stanęła w obronie 

nauczycieli. P. Weselińska podziękowała również Kierownik GOPS i Kierownik USC za 

pomoc w rozwiązaniu trudnej sytuacji, jaka miała miejsce we wsi Cisówka. 

 

Pani (…) poruszyła kwestię budowy ul. Lipowej. Poinformowała, że dowiedziała się, 

iż ma to być wąska ulica z zatoczkami bez chodników. Przyznała, że ulica jest wąska, ale 

chodnik nawet wąski też musi być, musi też być odwodnienie. Stwierdziła, że nie godzi się na 

ulicę od ogrodzenia, chodzi Jej tylko o to, żeby to była bezpieczna ulica.   

Radny Dariusz Kraszewski powiedział, że choć jest Radnym, to o planach budowy 

ulicy nie wiedział, podobnie o projekcie ul. Kwiatowej. Dowiedział się dopiero od jednego 

z mieszkańców, który zgłosił problemy z projektem. Nikt nie spotkał się z Radnymi i nie 

przedyskutował projektu.  

Adam Sulewski Wójt Gminy poinformował, że na zebraniu sołeckim mówił 

o projekcie ul. Kwiatowej, a Radny do tej pory nie zainteresował się tym. O budowie 

ul. Lipowej rozmawiał z Radnym Szponarem. Pojawiła się możliwość dofinansowania 

budowy tej ulicy, bo tylko ta ulica spełniała wymogi do dofinansowania. Wójt poinformował, 

że ma projekt i zaprosił zainteresowanych do obejrzenia go po sesji. Dodał, że w tym 

przypadku nie można za wiele wymyślić, ponieważ ulica jest wąska. Należy zrobić wszystko, 

żeby uzyskać jak największą liczbę punktów.  

 

 Radny Sylwester Bąkowski poruszył sprawę świadczenia usług medycznych na 

terenie Gminy. Radny przypomniał, że Wójt Gminy obiecał, iż podmiot świadczący usługi 

dostał 3 miesiące na rozruch. Są uwagi mieszkańców, jeśli chodzi o recepty. W ośrodku jest 

lekarz nie mający uprawnień do wypisywania leków refundowanych. W innym przypadku 

pacjent otrzymał niekompletną receptę i musiał czekać kilka godzin w kolejce. W ośrodku 

zdrowia w Pustelniku nie ma pediatry. Na szczepienie dzieci są umawiane, kiedy są też 

chorzy pacjenci. Przy badaniach USG pacjenci w pospiechu muszą ubierać się w przejściu. 

Radny wyraził nadzieję, że była to przejściowa sytuacja i ulegnie ona poprawie.  

 Radny Andrzej Kowalczyk stwierdził, że oferta była bogata a wyszło jak zwykle. 

 

Radny Andrzej Kowalczyk poinformował, że dochodzą do niego głosy mieszkańców 

odnośnie oświadczeń majątkowych. Dotychczas oświadczenia Radnych i wyniki ich analizy 

były jawne, natomiast teraz powstała sytuacja, że analiza jest niejawna. Uczestnicy sesji 

wysłuchują tylko ogólne informacje. Jeżeli Urząd Skarbowy nie nakłada klauzuli tajemnicy 

skarbowej, to analiza powinna zostać odczytana w całości. Zwracając się do Radnego 

Dariusza Kraszewskiego powiedział, że skoro Radny uważał, że projekt uchwały o 

konsultacjach społecznych miał zostać zdjęty z porządku obrad, to stosowny wniosek 

powinien zgłosić w odpowiednim punkcie obrad i nie robić zamieszania. Natomiast dyskusja 

na ten temat była niepotrzebna. 

Radny Dariusz Kraszewski wyjaśnił, że nie mówił o tym, żeby ten punkt zdjąć 

z porządku obrad, tylko żeby go nie głosować.  

Radca Prawny odnosząc się do wypowiedzi Radnego Kowalczyka wyjaśnił, że 

oświadczenia majątkowe są jawne. Jeśli chodzi o informację z analizy, to w niektórych 



14 

 

przypadkach jest ona objęta tajemnicą skarbową. Przepisy mówią, że w BIP udostępnia się 

tylko 1 dokument.   

 

Następnie głos zabrała Wiesława Berchman, sołtys wsi Pradzewo-Kopaczewo, która 

zapytała, dlaczego mieszkańcy wsi nie zostali poinformowani o tym, że do budowy przyłączy 

kanalizacyjnych będą zmuszeni wynająć geodetę? Obecnie z tego powodu dużo ludzi 

rezygnuje z przyłączy ze względu na duże dodatkowe koszty. 

 Adam Sulewski Wójt Gminy zaproponował, że Urząd Gminy pomoże wybrać 

geodetę, żeby wykonał usługę dla wszystkich i wówczas może koszty zmniejszą się.  

 P. Berchman stwierdziła, że mieszkańcy nie chcą tak dużo płacić.     

 

 Anna Wieczorek Sołtys wsi Suchowizna zwróciła się z prośbą o naprawę drogi we 

wsi.  

 Adam Sulewski Wójt poinformował, że w sobotę równiarka ma ruszyć na drogi. Jeżeli 

pogoda pozwoli, to wszystkie drogi zostaną porównane.  

P. Małgorzata Komuda Sołtys wsi Wólka Piecząca poruszyła sprawę wystających zza 

ogrodzeń gałęzi drzew rosnących na posesjach i zapytała, kto powinien je usunąć.  

Wójt Gminy poinformował, że jest to skomplikowana sprawa, ale pracownicy 

gospodarczy będą się starali sukcesywnie usunąć te gałęzie. 

 

(…) zabierając głos ponownie powrócił do sprawy przyłączy kanalizacyjnych 

w Pradzewie-Kopaczewie. P. (…) zauważył, że w Stanisławowie przyłącza były wykonywane 

do samego końca, obecnie przez Gminę budowane są przyłącza w taki sposób, że jest to 

niekorzystne dla właścicieli nieruchomości. Zawnioskował, żeby Gmina zmieniła projekt tak, 

żeby albo wykonała przyłącze do końca, albo żeby każdy mógł zrobić dalszą część przyłącza 

własnym sumptem.  

Radca Prawny stwierdził, że jest to powszechny problem, że Gmina nie może 

wybudować przyłącza do końca. 

Adam Sulewski Wójt podkreślił, że Gmina nie może wybudować dalszej części 

przyłącza, przyłącze musi zostać wykonane na koszt mieszkańców przez uprawnionego 

fachowca.  

Radny Dariusz Kraszewski stwierdził, że w trakcie tej inwestycji ciągle zmienia się 

warunki i zapytał, o co tu chodzi? 

Wiesława Berchman zapytała, dlaczego mieszkańcy muszą jeszcze po zakończeniu 

inwestycji ponieść koszty geodety? 

Józef Rek Sołtys wsi Retków zapytał o koszt przeciętnego przyłącza i ile mieszkańcy 

będą jeszcze musieli zapłacić Gminie, żeby móc przyłączyć się kanalizacji? 

Grażyna Kosek Kierownik Referatu Inwestycji Remontów i Ochrony Środowiska 

odpowiedziała, że mieszkańcy nie będą już wnosić na rzecz Gminy żadnych opłat za 

przyłącza, to wręcz Gmina będzie zwracać pieniądze tym osobom, które mają krótsze 

przyłącza niż planowane.  

(…) stwierdził, że mieszkańcy czują się oszukani, bo nie zostali poinformowani 

o dodatkowych kosztach, które będą musieli ponieść.  

Wójt zapewnił, że na zebraniach sołeckich była mowa o tym, że dalszą część 

przyłącza może wybudować firma, posiadająca odpowiednie uprawnienia, ale koszty pokryje 

indywidualnie każdy właściciel nieruchomości.  

(…) powiedział, że został poinformowany, że sam może wykonać wykop, położyć 

rurę, a pracownik Urzędu Gminy sprawdzi prawidłowość wykonania.  

Grażyna Kosek wyjaśniła, że na posesji p. (…) były zaprojektowane 4 studzienki, ale 

ze względu na wysokie koszty i prośbę p. (…) przyłącze zostało maksymalnie skrócone 
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i koszt wyniósł 1500zł, ale teraz został długi odcinek do domu, ponieważ na podwórku jest 

studnia, która utrudnia wykonanie krótszego przyłącza. Zgodnie z prawem musza zostać 

zachowane odległości od studni, to było przyczyna, że przyłącze miało być tak długie. 

(…) zapytał dlaczego przyłącze zostało tak zaprojektowane? 

Grażyna Kosek wyjaśniła, że Gmina miała duże trudności, żeby zrealizować to 

przyłącze. Gdzie się dało szła na rękę mieszkańcom.  

Radny Dariusz Kraszewski zwrócił uwagę, że informacje powinny być rzetelne.  

Następnie Skarbnik Gminy poinformowała, co obejmuje przyłącze po stronie Gminy.  

Radny Andrzej Kowalczyk przyznał, że w przeszłości nie było takich problemów, 

niestety obecne przepisy spowodowały niedogodności dla właścicieli nieruchomości.    

   

Ad 17. 

Po wyczerpaniu wszystkich punktów zawartych w porządku obrad, Elżbieta Król  

Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła XX sesję Rady Gminy Stanisławów. 

 

 

Protokołowała                      

 

           Hanna Pietrzyk      

 

Usunięto dane osób nie pełniących funkcji publicznych. 


