
Protokól Nr 11/2018 
z II Sesji Rady Gminy Stanisławów 

z dnia 06 grudnia 2018 r. 

II Sesja Rady Gminy Stanisławów odbyła się  w dniu 06 grudnia 2018r. 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stanisławów i trwała od godz. 16.00 do godz. 17.40. 

W obradach udział  wzięli: 
• Radni Gminy — 15 osób 
• Kinga Sosińska — Wójt Gminy 
• Jadwiga Będkowska — Sekretarz Gminy, 
• Danuta Słowik — Skarbnik Gminy, 
• Marcin Ciszkowski — Radca Prawny, 
• Sołtysi wsi, 
• Kierownicy jednostek organizacyjnych, 
• inne osoby zaproszone. 

Listy obecności w załączeniu do protokołu. 

Ad.! 
Otwarcia II Sesji Rady Gminy Stanisławów dokonał  Waldemar Zbytek — 

Przewodniczący Rady Gminy — powitał  wszystkie osoby przybyłe na posiedzenie. 
Następnie poinformował, że na sali jest obecnych piętnastu Radnych, co stanowi quorum 
wymagane do prawidłowego prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwal. 

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 I Sesji Rady Gminy Stanisławów. 
4. Informacja na temat ochrony danych osobowych po zmianach. 
5. Wolne wnioski i pytania. 
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwal i zadań  między sesjami 
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Stanisławów. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stanisławów. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia 

podatku leśnego na rok 2019. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej 

jako podstawę  obliczenia podatku rolnego na rok 2019 i zwolnień  z tego podatku. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Stanisławów. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2018 rok. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Stanisławów na lata 2018-2028. 
14. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Zbytek zapytał  czy są  uwagi do porządku obrad; 
w wyniku ich braku, porządek został  przyjęty. 



Ad.3 
Przewodniczący Rady Gminy zapytał  czy Radni mają  uwagi do protokołu, 

następnie w związku z brakiem uwag poddał  pod glosowanie protokół  z posiedzenia I sesji 
Rady Gminy Stanisławów. 
Glosowanie: 15 głosów — za (głosowało 15 radnych). 
Protokół  został  przyjęty. 

Ad. 4 
Sekretarz Jadwiga Będkowska powitała i przedstawiła p. Magdalenę  Lenart  Inspektora 

Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Stanisławów. 
Pani  Lenart  przedstawiła Radnym informację  na temat zmian w przepisach dotyczących 

ochrony danych osobowych. Ponadto, przybliżyła przepisy prawa Unii Europejskiej 
o Przepływie Danych Osobowych. 

Ad. 5 
Radny Andrzej Kowalczyk powiedział, _że w dniu dzisiejszym dowiedział  się, 

że z funkcji sołtysa wsi Zalesie zrezygnował   	W związku z tym zaproponował  
aby oficjalnie pożegnać  i uhonorować  p. 	 za wieloletnią  pracę  na rzecz 
Gminy Stanisławów. 

Radna Janina Weselińska powiedziała, że do tej pory nie było takiej praktyki, więc prosi 
o ustalenie zasad określających przyznanie takich podziękowań. 

Przewodniczący Rady uznał, że tym tematem powinna zająć  się  Komisja Społeczna 
i przedstawić  wnioski na następnej sesji. 

Sołtys wsi Porąb Jan Dźwigała przedstawił  nowego sołtysa wsi Zalesie Leszka Jerzaka. 

Radny Powiatowy Leonard Zdanowicz złożył  gratulację  nowo wybranym Radnym 
oraz Pani Wójt, życzył  owocnej pracy i sukcesów. Poinformował, że w dniu 4 grudnia odbyła 
się  II sesja Rady Powiatu, Starostą  Powiatu został  Antoni Tarczyński, Wicestarostą  Witold 
Kikolski, Przewodniczącym Rady Powiatu Mirosław Krusiewicz, a Wiceprzewodniczącymi 
Leszek Celej i  Ireneusz Piasecki.  

Prezes Towarzystwa Przyjaciół  Ziemi Stanisławowskiej 
reprezentująca lokalną  gazetę  „Wieści Ziemi Stanisławowskiej" wystąpiła z prośbą  do Radnych 
o możliwość  sfotografowania członków Rady i udzieleniu krótkich informacji na swój temat 
Po zakończeniu sesji. Dodała, że w 2024 roku Stanisławów będzie obchodził  Qlecie 
istnienia, które zbiega się  z końcem kadencji Rady Gminy. W związku z tym p. 

przedstawiła pomysł  uczczenia tego wydarzenia, a mianowicie 
odrestaurowanie i wystawienie zabytkowego XVII w. mechanizmu zegara, który znajduje 
się  w piwnicy Urzędu Gminy. 

Ad.6 
Wójt Gminy Kinga Sosińska złożyła sprawozdanie z wykonania uchwal podjętych 

na I sesji Rady Gminy i zadań  między sesjami -  załącznik nr I 
Ponadto poinformowała, że na początku grudnia zatrudniono nowego pracownika 

p. Andrzeja Wiśniewskiego, który posiada wieloletnie doświadczenie w branży drogowej 
i będzie współpracował  z Kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej. 

Ad.7 
Przewodniczący Rady Gminy omówił  projekt uchwały w sprawie powołania stałych 

komisji Rady Gminy Stanisławów, przedstawił  propozycję  składu poszczególnych komisji 



oraz przewodniczących tych komisji. Zapytał  czy są  jakieś  uwagi dotyczące składu komisji, 
bądź  inne propozycje kandydatów na przewodniczących tych komisji. Zaproponował, 
aby jedną  uchwalą  powołać  wszystkie cztery komisje i ich przewodniczących w sklad7ie jaki 
został  przedstawiony. 

Zapytał  mecenasa Marcina Ciszkowskiego, co w sytuacji braku chętnych do Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji. Mecenas Marcin Ciszkowski odpowiedział, że radni powinni 
zgłaszać  się  do komisji na trwającej sesji w celu uzupełnienia składu lub mogą  być  zgłaszani 
przez innych radnych. 

Radny Dariusz Kraszewski dodał, że zgodnie ze Statutem Gminy Stanisławów, 
jeżeli jest się  członkiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, nie można być  członkiem innej 
komisji stalej tj. Komisji Budżetowej i Komisji Społecznej, stąd brak chętnych do Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji.  Dodd  również, iż  na trwającej sesji Rady Gminy zostanie 
zmieniony Statut Gminy, który rozwiąże ten problem. Zwracając się  do mecenasa zapytał, 
czy jest jakiś  przepis prawa, który stanowi, że komisja nie może liczyć  jednej osoby. 

Mecenas odpowiedział, że nie ma takiego przepisu. 
Radny Kraszewski zaproponował  aby powołać  komisje w takich składach 

jak przedstawił  Przewodniczący Rady, a na kolejnej sesji Rady Gminy skład Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji zostanie uzupełniony. 

Przewodniczący Waldemar Zbytek dodał, że na dzień  28 grudnia 2019r. planowana 
jest kolejna sesja Rady Gminy Stanisławów. Zapytał  Radnych czy wyrażają  zgodę  
na uczestnictwo w komisjach w składach jaki został  przedstawiony? W wyniku braku uwag 
Przewodniczący Rady Gminy poddał  pod glosowanie wyżej omawianq uchwalę. 
Glosowanie: 15 głosów — za (głosowało 15 radnych). Uchwala została podjęta. 

Uchwala nr 1114/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 6 Erudnia 2018 r. w sprawie 
powołania stalych komisji Rady Gminy Stanisławów. -  załącznik nr2 

Ad. 8 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił  projekt uchwały w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stanisławów. Po konsultacjach zaproponował  ustalenie 
kwoty wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 4700z1, dodatku funkcyjnego w wysokości 
1900z1, dodatku specjalnego w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego tj. 1980z1 
i dodatku za wieloletnią  pracę  w wysokości 940 zł; razem 9520z1 brutto. Przewodniczący 
zapytał  czy Radni mają  uwagi lub inne propozycje do projektu uchwały. Dodał, że 4 paragraf 
projektu uchwały uległ  zmianie. 

Sekretarz Jadwiga Będkowska odczytała zmienioną  treść  § 4 projektu uchwały 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stanisławów, który brzmi: Uchwala 
wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą  obowiązującą  od dnia 21 listopada 2018 roku. 

Przewodniczący Rady zgłosił  wniosek o podjęcie uchwały bez czytania i poddał  
go pod glosowanie. 
Glosowanie: 15 głosów — za (głosowało 15 radnych). Wniosek został  przyjęty. 

Przewodniczący Waldemar Zbytek poddał  pod glosowanie przedmiotowq uchwalę  
w przedstawionej treści. 
Glosowanie: 13 głosów — za, 2 glosy -  wstrzymujące (głosowało 15 radnych). Uchwala została 
podjęta. 

Uchwala 11/5/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stanisławów. -  załącznik nr3 

Wójt Kinga Sosińska podziękowała Radnym Gminy Stanisławów za wynagrodzenie. 



Ad. 9 i 10 
Agnieszka Wieczorek Inspektor ds. wymiaru zobowiązań  pieniężnych przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku 
leśnego na rok 2019. Podstawą  ustalenia podatku jest średnia cena sprzedaży drewna, 
która w tym roku wynosi 191,98z1 za 1 m3  i została ogłoszona w formie komunikatu 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Proponuje się  obniżenie ceny drewna do kwoty 
185z1 za 1m3. 

Radny Andrzej Kowalczyk zapytał  jaka cena była w poprzednim roku. 
Agnieszka Wieczorek odpowiedziała, że 180z1. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił  Panią  Wieczorek aby od razu przedstawiła 
następny projekt uchwały dotyczący podatku rolnego. 

Agnieszka Wieczorek omówiła projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny 
skupu żyta przyjmowanej jako podstawę  obliczenia podatku rolnego na rok 2019 i zwolnień  
z tego podatku. Dodała, że średnia cena skupu żyta przyjmowana jako podstawę  obliczenia 
podatku rolnego wynosi 54,36 z1 za 1 dt i również  została ogłoszona w formie komunikatu 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Pani Wójt proponuje obniżenie średniej ceny skupu 
żyta do kwoty 50,00 z1 za 1 dt. W roku poprzednim była to kwota 44,00 z1 za 1 dt. 
Poinformowała, że projekt tej uchwały został  pozytywnie zaopiniowany przez Mazowiecką  
Izbę  Rolniczą  i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Radna Janina Weselińska zapytała czy to co było mówione na temat cen żyta dotyczy 
podatku rolnego? Zauważyła, że w związku z tym rolnicy będą  placid  więcej. 

Pani Wieczorek odpowiedziała, że kwota podatku rolnego zależy od ceny żyta. 
Wyjaśniła jak obliczany jest podatek rolny dla rolników i osób nie będących rolnikami. 
Dodała, że stawka podatku w 2018r wynosiła 110z1, na ten rok proponujemy 125z1 
dla rolników. Dla osób nie będących rolnikami stawka w 2018r wynosiła 220z1, a na 2019r 
proponujemy 250z1. Poinformowała, że na terenie Gminy jest bardzo dużo gruntów ustawowo 
zwolnionych z podatku. 

Radna Weselińska podkreśliła, że nie jest rolnikiem, ale jej zdaniem jest to za duży skok. 
Radny Andrzej Kowalczyk zauważył, że podatek transportowy nie został  podniesiony, 

więc jego zdaniem nie powinniśmy podnosić  podatku tylko rolnikom, jest to grupa najsłabsza 
i najciężej pracująca. Radny nie zgodził  się  na podwyższenie stawek podatkowych. 
Dodał, że wzrost cen zboża jest wynikiem suszy, a nie wzbogaceniem się  rolników. 

Przewodniczący Rady Gminy podkreślił, że od kilku lat stawki podatkowe nie zostały 
podwyższane, kilka dni temu otrzymaliśmy informację  o stawkach dotyczących prądu, 
już  po przetargu Gmina otrzymała propozycję  zwiększającą  stawki za prąd o 50%. Jeśli jeszcze 
rok czy dwa nie będziemy podwyższać  stawek podatkowych to Rada będzie musiała 
zablokować  jakiekolwiek wydatki. Stwierdził, że podniesienie podatku o 5 z1 tj. ok. 2,5% 
w stosunku do zeszłego roku to nie jest duto. Dodał, że jeżeli sytuacja budżetowa Gminy 
byłaby bardzo dobra też  byłby za tym aby stawek podatkowych nie podwyższać. 

Radny Zygmunt Ochman podkreślił, że z analizy stawek podatkowych na 2019 rok 
wynika, że nie tylko podatek transportowy nie został  podniesiony, ale również  podatek 
od działalności gospodarczej i w wielu innych zakresach. Dodał, że podniesienie podatku 
rolnego z 1 ha przeliczeniowego ze 110 z1 na 125 zł  tj. ok. 13%. Jak już  zauważył  Radny 
Kowalczyk, wzrost cen żyta nie jest spowodowany wzbogaceniem się  rolników, ale tegoroczną  
suszą. Radny Ochman powiedział, że również  nie jestem zwolennikiem utrzymywania stawek 
podatkowych na obecnym poziomie w nieskończoność. Warto się  jednak zastanowić  



ile zyskamy w budżecie podnosząc podatek rolnikom, a ile tracimy nie podnosząc innym 
podmiotom. Zapytał  ile mamy czasu na uchwalenie stawek podatkowych? Zaproponował  
aby przedyskutować  ten temat na komisjach i wrócić  do uchwal podatkowych na najbliższej 
sesji. 

Radna Janina Weselińska zapytała do kiedy musi zostać  podjęta uchwala. 
Sekretarz Jadwiga Będkowska odpowiedziała, że uchwala musi zostać  podjęta jak najszybciej, 
ponieważ  wchodzi w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym, nowe 
stawki powinny być  ustalone od 1 stycznia 2019 roku. Dodała, że jeżeli Radni nie podejmą  
tej uchwały na dzisiejszej sesji to najprawdopodobniej będą  obowiązywały stawki 
z obwieszczenia, ponieważ  uchwały podatkowe podejmowane są  jednorocznie i nie przechodzą  
na lata przyszłe. 

Radny Piotr Matusik powiedział, że powinniśmy wyjść  naprzeciw podatnikom 
i zostawić  stawki podatkowe na dotychczasowym poziomie. 

Radny Dariusz Kraszewski dodał, że podatki powinny pozostać  bez zmian, natomiast 
w przyszłym roku jak Rada będzie ustalać  stawki podatkowe i będzie je podnosić  o jakiś  
procent to każdemu podatnikowi. Zapytał  o ile zwiększy się  dochód Gminy po podwyższeniu 
podatku rolnego. Sekretarz odpowiedziała, że podniesienie podatku rolnego o 6 z1 zwiększa 
dochód ok. 14.700 zł, natomiast podniesieni podatku leśnego o 5z1 zwiększy dochód o 14.600z1. 

Przewodniczący Waldemar Zbytek powiedział, że mamy trzy wnioski : pierwszy 
pozostawienie stawek podatkowych bez zmian, drugi Pani Wójt podnoszący stawki, trzeci 
Radnej Weselińskiej o podniesienie stawek podatkowych o połowę  w stosunku 
do propozycji Pani Wójt, czyli o 3zli 2,50z1. Zwrócił  się  do mecenasa Ciszkowskiego w jakiej 
kolejności powinny zostać  przegłosowane wnioski? 

Mecenas odpowiedział, że najdalej idący jest wniosek Pani Wójt i w pierwszej 
kolejności powinien zostać  przegłosowany, jeśli nie przejdzie to wtedy kolejne wnioski. 

Przewodniczący Rady Gminy zgłosił  wniosek o przegłosowanie uchwały 
bez czytania, w związku z brakiem sprzeciwu poddał  pod glosowanie uchwalę  dotyczącą  
podatku leśnego. W trakcie oddawania głosów przez Radnych Przewodniczący przerwał  
glosowanie w związku z uwagami Radnych, że dyskusja dotyczyła podatku rolnego. 

Radny Ochman zauważył, że najpierw powinny być  przegłosowane wnioski, 
a dopiero później projekt uchwały. 

Radny Kraszewski zgłosił  wniosek o 5 minutową  przerwę. 
Przerwa 17.50- 18.00 

Po wznowieni obrad Przewodniczący podkreślił, że sytuacja finansowa Gminy nie jest 
dobra, wyjaśnił  dlaczego jego zdaniem tak się  dzieje. Dodał, że w następnych tygodniach 
Rada dokona dogłębnego audytu finansów calej Gminy, tak aby ze wszystkimi szczerze 
porozmawiać  na co Gminę  stać  w kolejnych latach. 

Wójt Kinga Sosińska zgłosiła autopoprawkę  do projektu uchwal o pozostawienie 
stawek podatku na dotychczasowym poziomie. 

Agnieszka Wieczorek powiedziała, że proponowana stawka podatku leśnego 
to 180 za 1m3. 

Przewodniczący Waldemar Zbytek dodał, że Radna Weselińska wycofała swój wniosek 
dotyczący stawek podatkowych. 

Przewodniczący Rady zgłosił  wniosek o podjęcie uchwały bez czytania i poddał  
go pod glosowanie. 
Glosowanie: 15 głosów — za (głosowało 15 radnych). Wniosek został  przyjęty. 



Przewodniczący Rady Gminy poddał  pod glosowanie wyżej omawianą  uchwalę  
wraz z autopoprawkami. 
Glosowanie: 15 głosów — za (glosowalo 15 radnych). Uchwala została podjęta. 

Uchwala 11/6/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie 
obniżenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na rok 2019. 
— załącznik nr 4 

Agnieszka Wieczorek przedstawiła stawki podatku rolnego po autopoprawkach 

tj. obniża się  średnią  cenę  skupu żyta do kwoty 44z1 za ldt. 
Przewodniczący Rady zgłosił  wniosek o podjęcie uchwaly bez czytania i poddał  

go pod glosowanie. 
Glosowanie: 15 głosów — za (głosowało 15 radnych). Wniosek został  przyjęty. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał  pod glosowanie wyżej omawianą  uchwalę  
wraz z autopoprawkami. 
Glosowanie: 15 głosów — za (głosowało 15 radnych). Uchwala została podjęta. 

Uchwala 11/7/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia 
średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę  obliczenia podatku rolnego 
na rok 2019 i zwolnień  z tego podatku. —  załącznik nr 5 

Ad.11 
Sekretarz Gminy Jadwiga Będkowska wyjaśniła, że projekt uchwały został  

przygotowany w związku z uwagami do uchwały Nr XL/325/2018 Rady Gminy Stanisławów 
z dnia 16 października 2018r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stanisławów przedstawionymi 
przez pracownika Wydziału Prawnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. 
Dodała, że Wójt do projektu uchwały zgłasza autopoprawkę  a mianowicie w § 18 
w ust. 6 po wyrazach "komisji rewizyjnej" dodać  słowa: " i komisji skarg, wniosków 
i petycji". 

Przewodniczący Rady zgłosił  wniosek o podjęcie uchwały bez czytania i poddał  
go pod glosowanie. 
Glosowanie: 15 głosów — za (głosowało 15 radnych). Wniosek został  przyjęty. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał  pod glosowanie wyżej omawianą  uchwalę  
wraz z autopoprawkami. 
Glosowanie: 15 głosów — za (głosowało 15 radnych). Uchwala została podjęta. 

Uchwala 11/8/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany 
Statutu Gminy Stanisławów. —  załącznik nr 6 

Ad. 12 
Wójt Kinga Sosińska zgłosiła autopoprawkę  do projektu uchwały w sprawie zmian 

w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2018. Powiedziała, że wpłynęły dwa wnioski 

o dofinansowanie, pierwszy dotyczy dofinansowanie niezbędnych prac remontowych świetlicy 
wiejskiej w W6lce Czarnińskiej na kwotę  30 000zI, drugi wniosek OSP Rządza na zakup wozu 

bojowego na kwotę  75 000zl. 

Skarbnik Danuta Słowik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 

na rok 2018 z uwzględnieniem autopoprawki Pani Wójt. 



Naczelnik OSP Rządza 	 powiedział, że samochód który chcą  nabyć  
jest po okazyjnej cenie od zaprzyjaźnionej jeanostki OSP Stara Miłosna. Dodał, że wóz, 

który posiadają  jest w bardzo złym stanie technicznym. 
Radny Matusik poparł  wniosek OSP Rządza, dodając, że samochód którym jeżdżą  

zagraża ich bezpieczeństwu i nie powinien poruszać  się_po drogach. 

Prezes Zarządu Gminnego OSP 	 wyjaśnił, że wóz który posiada OSP 
Rządza wymaga remontu, który  mote  kosztować  nawet 2.0 000z1. Dodał, że należy strażakom 

pomóc bo naprawdę  się  starają, wybudowali strażnice, maja garaż  a samochód będzie służył  
również  społeczeństwu. 

Radny Zygmunt Ochman powiedział, że w tym roku w Wólce Czarnińskiej była 
realizowana inwestycja dofinansowana ze środków unijnych, polegająca na remoncie świetlicy 
wiejskiej i zagospodarowania terenu wokoło budynku. Kosztorys tej inwestycji był  robiony 

dwa lata temu, w wyniku podwyżek cen nie wystarczyło pieniędzy na dokończenie prac 
z tym związanych. Koszt calej inwestycji wynosi 140 000z1, z czego 100 000z1 pozyskaliśmy 
ze środków unijnych. Radny Ochman zwrócił  się  do Rady o pozytywne rozpatrzenie wniosku. 

Przewodniczący Rady zgłosił  wniosek o podjęcie uchwaly bez czytania i poddał  
go pod glosowanie. 
Glosowanie: 15 głosów — za (glosowało 15 radnych). Wniosek został  przyjęty. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał  pod glosowanie wyżej omawianą  uchwalę  
wraz z autopoprawkami. 
Glosowanie: 15 głosów — za (glosowało 15 radnych). Uchwala została podjęta. 

Uchwala 11/9/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmian 
w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2018. —  załącznik nr 7 

Naczelnik OSP Rządza 	 podziękował  Radnym za podjęcie 
uchwały i przekazanie środków na wóz bojowy. 

Ad. 13  
Skarbnik Danuta Słowik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2018-2028. Zmiany dotyczą  
zaktualizowania prognozy na rok 2018 w wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy 
na rok 2018. Dochody ogólem zwiększa się  o 162 658,73z1, a wydatki ogólem zwiększa się  
o kwotę  199 658,73z1, wprowadza się  wolne środki w kwocie 37 000z1. 

Przewodniczący Rady zgłosił  wniosek o podjęcie uchwały bez czytania i poddał  
go pod glosowanie. 
Głosowanie: 15 głosów — za (głosowało 15 radnych). Wniosek został  przyjęty. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał  pod glosowanie wyżej omawianą  uchwalę  
wraz z autopoprawkami. 
Glosowanie: 15 głosów — za (głosowało 15 radnych). Uchwala została podjęta. 

Uchwala II/10/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2018-2028.  —  załącznik 
nr 8 

Przewodniczący Waldemar Zbytek zwrócił  się  do p. Wójt i do p. Skarbnik 
aby na następne posiedzenie do dokumentów związanych z budżetem dołączać  krótkie 
wyjaśnienie zmian, ponieważ  dokumenty związane z budżetem są  bardzo skomplikowane. 



Radny Arkadiusz  Reding  zwrócił  się  do Danuty Słowik i Jadwigi Będkowskiej z prośbą  
aby w materiałach przygotowywanych na sesję  wszelkie zmiany dotyczące podatków, wyliczeń  
były wyjaśnione w uzasadnieniu tzn. jakie korzyści wynikają  z tych zmian dla Gminy 
lub co Gmina traci. 

Sołtys wsi Suchowizna Anna Wieczorek zapytała czy droga w kierunku Wólki 
Czarnińskiej będzie dalej rozbudowana. 

Pani Wójt poprosiła jeszcze o cierpliwość, ponieważ  sprawuję  urząd Wójta dopiero 
dwa tygodnie i nie zdążyła zapoznać  się  ze wszystkimi sprawami. 

Radny Ochman poinformował, że następne posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie 
się  12 grudnia 2018r. o godz. 16.00. 

Radny Andrzej Kowalczyk powiedział, że przy remoncie Stacji Uzdatniania Wody 
został  uszkodzony przepust i rów, który odprowadza wodę. Radny prosił  o naprawę  
tych przepustów, naprawą  miała zająć  się  firma wykonująca remont przy SUW, ale do tej pory 
tego nie zrobiła. 

Pani Wójt odpowiedziała, że Gmina we własnym zakresie usunie usterkę. 

Dyrektor Zespołu Szkolnego w Ładzyniu Magdalena Kożuch podziękowała za nowy 
piec dla szkoły, podziękowała Wójt Kindze Sosińskiej i Januszowi Wieczorkowi Kierownikowi 
Referatu Oświaty za udzielone wsparcie i pomoc. 

Ad.14 
Po wyczerpaniu wszystkich punktów zawartych w porządku obrad Waldemar Zbytek 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował  wszystkim za przybycie i zamknął  II sesję  Rady 
Gminy Stanisławów. 

Protokołowała 
	

Przewodniczący Rady Gminy 

Marta Kalata 	 Waldemar Zbytek 
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